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Sammanfattning  
 

I arbetet undersöktes hur elevernas engagemang i träslöjden förändras och vad läraren kan 
göra för att öka elevernas motivation. Med avstamp i klassiska motivationsteorier som 
hedonismen och målteorier samt tidigare studier om motivation och lärandesituationer 
genomfördes en kvalitativ undersökning. Som metod användes observationer av en lärares 
agerande och hur elever från sexan och åttan arbetade under lektionerna. En kvalitativ intervju 
gjordes med deras lärare. I resultaten framkom att elevernas engagemang påverkas av en 
mängd faktorer, intressantast är att lärarens kontakt i form av instruktioner, samtal, beröm och 
tips har störst positiv effekt på engagemanget. Resultaten är ofta motstridiga och ofta hittas 
ingen tydlig förklaring till förändringarna. Eleverna påverkas sinsemellan olika av liknande 
situationer. Därför är det viktigt att lärarens agerande anpassas till den enskilda eleven. 
Slutsatsen är att läraren kan påverka och underlätta motivationen hos alla men det är inte lika 
lätt att skapa motivation hos elever med negativ inställning. Det visade sig att motivation är 
något ytterst personligt och att lärarens förståelse av motivationsbegreppets komplexitet är 
intressant och av betydelse för lärare. 
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1 Inledning 
Att få reda på vad som gör elever motiverade och engagerade i ett ämne är av stor betydelse 

för en lärare. Vad kan en lärare göra för att påverka elevernas motivation i en positiv riktning? 

Denna undersökning kommer att fokusera på hur elevernas engagemang för deras arbeten i 

träslöjden förändras, och vad läraren kan göra för att initiera och behålla elevens motivation.  

 

Alla barn tillbringar en stor del av sin tid i någon form av undervisning, från förskola och 

förskoleklass vidare genom grundskolan och de allra flesta går vidare till något 

gymnasieprogram. Innan eleverna är redo för arbetslivet har de flesta tillbringat mins 13 år i 

skolan. De senaste fem åren har jag sett skolan med en lärarstudents ögon, eller som vikarie 

inte som elev, då upptäcktes att barnens intresse för skolan varierar mycket. 

 

Små barn som ska börja skolan eller just har börjat är ofta mycket positiva. De vill gå till 

skolan för att få lära sig och för att det är roligt att vara i skolan och leka med kamraterna. 

Mot slutet av högstadiet är det många elever som inte är lika intresserade längre. Annat verkar 

viktigare t.ex. fritidsintressen som datorspel, musik, träningar, fester och att ”hänga” med 

kamrater. Skolverkets signaler från attitydundersökningarna stämmer väl med mina 

upplevelser.1 Undersökningen visar tydligt hur elever i de senare årskurserna oftare än elever 

i de yngre årskurserna är borta från undervisningen utan tillåtelse.2  Elevernas intresse och 

engagemang varierar mellan olika ämnen. Slöjden är tillsammans med idrott och hemkunskap 

de roligaste ämnena enligt den nationella utvärderingen 2003 (NU 03).3 

 

Att eleverna känner en nyfikenhet och en vilja att delta i undervisningen framstår av mig som 

centralt för att eleverna ska få goda kunskaper. Om eleverna inte kommer till lektionerna pga. 

bristande intresse och engagemang kommer de att missa viktiga kunskaper. Ämnets 

popularitet blir därmed en grundförutsättning för att inlärning ska ske. Självklart har en del 

andra faktorer stor betydelse men närvaron och ett aktivt deltagande anses avgörande. Något 

gör att elever oftast kommer till slöjdlektionerna och är engagerande. 

                                                 
1 Skolverket. (2004:58ff.). Attityder till skolan 2003 rapport 243,2004. Stockholm, CE Fritzwes AB.  Hämtad 
från  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1287 
2 Skolverket. (2004:58ff.). Attityder till skolan 2003 rapport 243,2004. Stockholm, CE Fritzwes AB. 
3 Johansson, Marléne. Hasselskog. Peter. (2005:34f.). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): 
Slöjd Ämnesrapport till rapport 253, 2005. Stockholm. Skolverket. 
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Varför det är så har redan undersökts och det är inte denna studies syfte utan det är undersöka 

hur engagemanget hos eleverna förändras. 

 

Även om läraren inte alltid är orsak till förändringen så kan läraren påverka elevernas intresse 

och motivation. Insikter och kunskap om lärarens agerande blir direkt användbart för en 

blivande slöjdlärare. De personer som en elev kommer ihåg som bra lärare hade förmågan att 

väcka intresse för ämnet. Om läraren kan väcka intresse för sitt ämne och ge bättre 

återkoppling, som påverkar elevernas motivation positivt borde utsikterna att bli en bra lärare 

vara ganska goda. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka hur elevernas engagemang och motivation i träslöjden kan förändras, 

beroende på vilken respons och kontakt de får med läraren och omgivningen, samt inhämta 

konkreta exempel på hur lärare genom sitt agerande kan påverka elevernas motivation i en 

positiv riktning. 

De tre frågeställningarna är följande. 

- Vad ökar elevernas engagemang och deras lust att arbeta med sina projekt i 

träslöjden? 

- Vad minskar elevernas engagemang och deras lust att arbeta med sina projekt i 

träslöjden? 

- Vad kan läraren göra som påverkar elevernas motivation positivt? 
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2 Centrala begrepp och motivationsforskning 
Här nedan sammanfattas olika synsätt på några centrala begrepp t.ex. summativ och formativ 

bedömning, inre och yttre motivation samt engagemang. Sedan krävs en förtydning av vad 

denna undersökning menar med motivation, engagemang och drivkraft. Detta är betydelsefullt 

för att förstå hur resultaten kommer att struktureras. Detta är även viktigt då analysen av 

resultatet påverkas av den syn på motivation som författaren har. Senare vidgas 

motivationsbegreppet igen med stöd av aktuell motivationsforskning för att visa på 

komplexiteten i begreppet. Återkopplingens betydelse för motivation belyses och slutligen 

sammanfattas några liknande undersökningar. 

 

2.1 Motivation  
Inget begrepp är så flitigt använt inom psykologi, inlärning och inlärningspsykologi som just 

motivation.4 Synen på motivation eller den inre drivkraften är i denna undersökning liknande 

den Jenner förklarar utifrån hedonismen att barn föds med en instinkt, nyfikenhet, vilja att 

utvecklas och att lära, människan vill undvika smärta och sträva efter välbefinnande.5 Denna 

drivkraft kan förstärkas om den är kopplad till ett mål, ibland självvalt och ibland formulerat 

av andra.6  

 

Varför gör vi en förändring? Vi inleder ett beteende för att uppnå något. Detta kan göras 

medvetet och inte bara som en instinkt eller reflex. Jämför i tanken Pavlovs hundar som börjar 

dregla vid upplevelser som associeras till mat, medan en människa kan avstå att äta baserat på 

ett medvetet val att gå ner i vikt. Ett mål kan styra våra beteenden och påverka motivationen. 

 

Både de mål vi ser med ett visst beteende eller ansträngning och de drivkrafter eller 

anledningar som ligger bakom kan klassas som inre eller yttre.  

2.2 Inre och yttre motivation  

Enligt Jenner är det målen med att göra något som kan vara inre eller yttre. Yttre mål kan vara 

höga betyg, status, bra jobb eller pengar medan de inre kan vara att känna glädje, stolthet eller 

                                                 
4 Giota, Joanna. (2001:19.). Adolescents perceptions of school and reasons for learning. 
5 Jenner, Håkan. (2004:38.). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling Stockholm. Myndigheten 
för skolutveckling. ISBN 91-85128-81-3.  
6 Jenner Håkan. (2004:42.).  
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en känsla av självförverkligande.7 Eleverna behöver alltså inte känna att ämnets kunskaper är 

av betydelse för deras framtid och jobb för att vara motiverade. Att eleven känner glädje och 

stolthet kan kanske räcka för att motivera eleven.  

Att få en elev i grundskolan motiverad genom att se användningen av sina kunskaper i 

framtiden är ganska svårt. Vem kan och vill i det läget tänka på framtiden och vad man vill 

göra? I skolan har det visat sig att både inre och yttre motivation kan hjälpa elever att nå höga 

kunskaper det är dock främst de duktiga eleverna som lyckas med yttre motivation som 

drivkraft.8 Den inre motivationen anses i detta arbete som överlägsen den yttre då alla elever 

kan nå bättre resultat om de har en inre drivkraft, yttre motivation fungerar inte som tillräcklig 

anledning för de kunskapssvaga eleverna. De undviker istället att försöka av rädsla för att 

misslyckas.9  

Att som lärare rikta in sig på de mål och faktorer som påverkar elevens inre motivation borde 

vara fördelaktigt, med anledning av ovanstående kan antas att detta är något som slöjdämnet 

och slöjdlärarna har lyckats bra med. Den inre drivkraften verkar stor i slöjden och att 

eleverna är engagerade och intresserade bekräftas av attitydundersökningar och i NU 03. 

Denna undersöknings fokus är på de situationer då elevers engagemang förändras och 

försöker därmed bringa lite klarhet i vad läraren kan göra för att påverka elevernas 

motivation. 

En motivationsforskare som skrivit mycket om motivation och olika aspekter på detta är 

Joanna Giota. Hennes forskning är rik på fakta inom området och hennes många arbeten har 

varit en evig källa till inspiration och nya infallsvinklar på motivationsområdet, här nedan 

sammanfattas det mest intressanta och användbara i relation till undersökningen.  

Giota lyfter en viktig aspekt av skillnaden mellan yttre och inre motivation. De är främst de 

kunskapsmässigt duktiga eleverna som lyckas i skolan med hjälp av yttre motivation. Svagare 

elever undviker istället att anstränga sig för att kunna undanförklara sina misslyckanden.10 

Detta visar återigen varför den inre motivationen är viktigare att fokusera på än den yttre.  

                                                 
7 Jenner. Håkan. (2004:42f.). 
8Giota, Joanna, (2002:284.). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, En litteraturöversikt. Pedagogisk 
Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4  
9 Giota, Joanna. (2002:284.). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling 
10 Giota, Joanna. (2002:284.).  
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Att känna stolthet med sina prestationer blir viktigare än att lyckas i skolan särskilt för de 

elever som bedömer sina chanser att lyckas som små. För dem väger vågskålen med rädslan 

att misslyckas tyngre än skålen med målets värde. 

2.3 Engagemang och motivation  
Motivation är svårt att mäta, enligt vilken skala ska man mäta motivation? Undersökningen 

kommer att använda engagemang som måttstock för att mäta elevernas motivation. Min 

övertygelse är att motivation syns genom engagemang, vilja och arbetslust.  

Då denna undersökning är ute efter förändringar i motivationen förenklas och likställs 

motivation och engagemang tillsammans med vilja och arbetslust. Dessa begrepp är mindre 

omfattande och de rymmer inte alla aspekter av vad motivation är, men denna förenkling 

anses nödvändig för att begränsa och möjliggöra genomförandet av undersökningen. 

 

I undersökningen antas att en motiverad elev kommer visa detta genom sitt engagemang och 

vilja att arbeta. Frånvaro av engagemang kan naturligtvis bero på andra orsaker än att eleven 

inte är motiverad men generellt kan nog engagemanget säga en del om elevernas motivation, 

även om det inte ger hela bilden. 

2.4 Summativ och formativ bedömning  
Skolverket förtydligar i en artikelserie om bedömning skillnaden mellan begreppen och hur de 

bör användas. Den formativa bedömningen bör användas som en del i undervisningen, en 

återkommande process för att tydliggöra redan uppnådda resultat och visa på 

utvecklingsområden hos både läraren och eleven.11 Denna form av utvärdering bör ske 

kontinuerligt och genom samtal och dialog mellan elev och lärare.12 En summativ bedömning 

är mer en slutlig sammanställning av hur något gått. Ett prov för att se vilka kunskaper som 

finns efter avslutat kapitel eller en sammanställning av nationella prov är typexempel på 

summativa utvärdering.  

Båda metoderna ger antydningar om förändringar som behöver göras. Den formativa om 

mindre förändringar under pågående process och summativa efter avslutade arbeten.13 Vi kan 

även förenkla och säga att resultat av en formativ utvärdering är användbar för både läraren 

                                                 
11 Henriksson, Thomas. (2002:126f.). Att bedöma eller döma, tio artiklar om bedömning och betygssättning. 
Stockholm. Statens skolverk. ISBN 91-89314-89-1. 
12 Henriksson, Thomas.  (2002:126f.).  
13 Henriksson, Thomas.  (2002:126f.).  
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och eleverna medan en summativ utvärdering är mest avvändbar för läraren då den ger 

signaler om hur undervisningen kan behöva förändras. 

2.5 Klassiska motivationsteorier (hedonismen) 

Varför människor gör förändringar och engagerar sig i något har länge varit en intressant 

fråga. Inom motivationsforskningen är det många som har tittat på drivkrafter, anledningar, 

engagemang och vilja till varför vi gör något.  

Jenner beskriver hur vi historiskt har sett på motivation, hur det först handlade om att 

människan vill undvika obehag och välja välbefinnande (en hedonistisk syn på beteende).14 

Senare tillkom en ny aspekt på motivationsforskningen, Giota beskriver hur forskare började 

intressera sig för motivation som intimt förbundet med ett uppsatt mål.15 Det finns enligt 

Giota flera studier om olika målteorier där begreppet mål definieras olika, detta skapar 

mycket förvirring på området.16   

Jenner beskriver en annan aspekt som påverkar vår målsträvan och motivation, nämligen Kurt 

Levins klassiska teori om hur vi väger målets värde med sannolikheten att misslyckas.17 

Denna teori förenklade vårt sätt att förstå varför människor valde att göra något. Jenner 

förtydligar hur denna teori kan adapteras till svaga elever och hjälpa oss att förstå varför dessa 

elever inte anstränger sig.18 

2.5.1 En vidgad syn på motivation 
Idag finns enligt Jenner tre synsätt på olika delar av motivationsområdet som är 

sammanvävda och inte kan kopplas från varandra. Den första är hämtad från Bruner och 

beskriver motivation som en medfödd inre drivkraft som startar ett beteende, Giota beskriver 

tydligare än Jenner vad Bruner menar med en medfödd drivkraft.19 Den andra aspekten 

hämtar Jenner från Pintrich och Schunk, de belyser varför motivation finns med en lite annan 

aspekt, nämligen att motivation skapas utifrån att det finns ett mål att uppnå.20 I detta synsätt 

är målet skapat av dig själv och du väljer att försöka uppnå det.  

                                                 
14 Jenner, Håkan. (2004: 38ff.). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling. 
15 Giota, Joanna. (2001:37f.). Adolescents perceptions of school and reasons for learning. 
16 Giota, Joanna.  (2001:38f.).  
17 Jenner, Håkan. (2004:40f). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling.  
18 Jenner (2004:48f.). 
19 Giota, Joanna. 2001:35.).  
20 Giota, Joanna (2001:38f.). 
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Skillnaden mellan synsätten är att i det senare så väljer du om målet är värt uppoffringen, 

enligt det första synsättet så skulle du instinktivt välja att försöka. 

 

Den tredje aspekten förklaras av Jenner som en växelverkan mellan de båda synsätten 

drivkraften och målen.  Oavsett resultat av beteendet (om man lyckas med sina mål eller inte) 

så kommer processen att påverka drivkraften (viljan att sträva mot ett annat mål) i ett senare 

skede.21 Denna tredje aspekt är enligt Jenner generell och sann oberoende av vilken av de två 

synsätten du har på motivation. Dina erfarenheter av tidigare handlingar kommer att påverka 

ditt agerande i framtiden. Med bakgrund av denna teori blir personliga erfarenheter från 

skolan och den responsen eller återkopplingen eleven får avgörande för framtida motivation. 

2.5.2 Ytterligare en syn på motivation 
Psykologen Øiestad använder ett annat sätt att se på motivation hämtat från den finska 

psykiatern Ben Furman. Enligt dem är det meningen av något, kopplat till graden av självtillit 

som ger motivation.22 Meningen med en aktivitet eller förändring måste enligt dem komma 

från individen. Självförtroendet och synen på sig själv är enligt dem lättare för utomstående 

att påverka. Øiestads metod är genom positiv feedback eller återkoppling. Att beröm och 

bekräftelse är viktigt för alla människor råder det inget tvivel om. Att feedback kan ha en 

enorm inverkan på elevers inlärning visas av Houten.23 Det saknas inte undersökningar om 

hur resultaten förbättras av feedback och beröm.24 Houten angriper inte förändringen av 

motivationen hos eleverna utan nöjer sig med att visa på resultateffekterna av återkoppling. 

Det finns däremot andra som fokuserat mer på hur motivationen förändras av beröm och 

återkoppling.     

2.6 Motivation och återkoppling  
Förhållandet mellan inre och yttre motivation belystes ovan av Giota. Med stöd i Bruners 

teorier om att barn föds med en nyfikenhet och instinkt att lära sig kopplas denna inre 

drivkraft senare till undersökningar av Deci och Ryan. Giota hänvisar till deras resultat som 

visar att återkoppling och en stöttande omgivning kan förstärka den inre motivationen och 

jämför detta med resultat från Cameron och Pierce som visar hur motivation kan påverkas i 

motsatt riktning av omgivningen.  

                                                 
21 Jenner, Håkan. (2004:41ff).  Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling.   
22 Øiestad, Guro. (2005:109.). Feedback.   
23 Houten. Ron, Van. (1980:12ff.). Learning through feedback, A systematic approach for improving academic 
performance. New York, Human Sciences Press, inc. 
24 Houten. Ron, Van. (1980:109.). Learning through feedback. 
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Hur påtvingade mål, belöningar och press i form av inlämningsdatum kan förta de aspekter 

som bidrar till den inre drivkraften och sänka elevens totala motivation.25  

 

Inre motivation kan hjälpa alla elever oavsett kunskapsnivå. Då eleverna medverkar i att sätta 

upp målen som de ska nå blir målen mer personliga och bakgrunden till målen kommer 

inifrån eleven, det blir då fråga om inre faktorer på motivationen.26  

Detta hjälper oss att förklara varför eleverna är så motiverade i slöjden de har stor delaktighet 

och väljer i mångt och mycket vad och hur de ska arbeta. Denna uppfattning har kommit av 

att praktisera inom slöjden då det syns hur arbetet i praktiken fungerar.  

2.7 Tidigare liknande undersökningar, återkopplingens betydelse  
I ett examensarbete från Göteborgs universitet undersöktes hur bedömning kan påverka 

motivationen, och vilken vikt respons och återkoppling från läraren kan ha för elevernas 

motivation.27 Författarna hänvisar till Giota och från hennes undersökningar hämtar de 

påståendet att bedömningar kan påverka elevernas motivation negativt. Av Giotas 

resonemang framgår även att bedömning i sin formativa form kan vara positivt för elevernas 

motivation.28  Med anledning av den stora betydelse lärarens återkoppling har för elevernas 

motivation känns en undersökning inom detta område ytterst relevant.  

 

Enligt egna erfarenheter från slöjdundervisning så används där bedömning mest formativt. 

Eleverna handleds kontinuerligt och får hjälp under hela processen med sina arbeten. 

Summativ bedömning upplevs vara mycket sällsynt i slöjden, det är mycket sällan det finns 

prov som eleverna får ett betyg på eller att deras enskilda projekt betygsätts. Kan detta vara en 

av förklaringarna till varför eleverna tycker att slöjd är ett av skolans roligaste ämnen? Någon 

undersökning om hur lärarens återkoppling påverkar elevernas motivation i slöjden har inte 

hittats. Att lärarens agerande påverkar är naturligt, frågan är vad läraren faktiskt gör och hur 

det påverkar elevens motivation? 

                                                 
25 Giota, Joanna (2001:36ff.). Adolescents perceptions of school and reasons for learning. 
26 Giota, Joanna, (2002). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, En litteraturöversikt, Pedagogisk 
Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 279-283, 291 & 299. 
27Goldstein. Daniel & Lindgren. Malin. (2008:6ff.).Nothing succeeds like success– en intervjustudie om 
återkopplingens betydelse för elevers motivation i grundskolans senare år. Examensarbeten i lärarutbildningen, 
Göteborgs universitet.  
Hämtad från,  http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/18497/1/gupea_2077_18497_1.pdf  
28 Giota, Joanna. (2006:96ff.). ”Självbedöma, bedöma eller döma?”. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 11, nr 
2, 94-115. 

- 10 - 
 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/18497/1/gupea_2077_18497_1.pdf


2.7.1 Lärarens betydelse för motivation 
Ett examensarbete från Malmö högskola handlar om vilken betydelse läraren har för elevernas 

motivation. I detta arbete framkom att elevers motivation är starkt knutet till och beroende av 

fyra områden; delaktighet, lärarförståelse, belöning och beröm.29 Det framkommer även att 

läraren har stor möjlighet att påverka elevernas motivation.  

 

Lärarens möjlighet att påverka och stimulera lärande visas även av Houten, även om han 

främst synliggör resultatförbättringar är det svårt att bortse från den inverkan beröm måste ha 

på motivationsnivån.30 Någon studie hur motivationen ser ut hos eleverna i slöjden har inte 

kunnat hittas. Inte heller hur lärarens agerande påverkar engagemanget i slöjden. 

2.8 Tidigare metoder  
Tidigare examensarbeten gjorda på detta område om hur lärarnas agerande påverkar elevens 

motivation har använt kvalitativa intervjuer som metod. Det tycks problematiskt intervjua 

barn om detta svårdefinierade ämne.  Därför valdes nu observationer eftersom de tros ge en 

tydligare bild av hur elevernas engagemang förändras. Graden av motivationen syns i 

engagemanget, däremot blir det svårare att se vilken typ av motivation som driver eleverna. 

Detta skulle kunna utredas genom att fråga eleverna men risken är stor att deras svar påverkas 

av intervjuaren. Av sammanhanget när motivationen förändras kan det synas vilka 

anledningar som finns för ett ändrat beteende, därmed bör händelserna kunna klassificeras, 

samband bör kunna hittas och analyseras. Det bör även märkas om eleverna drivs av inre eller 

yttre motivation. 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Friman, Caroline & Svensson, Frida (2009:5f.) Lärares betydelse för elevers motivation En studie om hur 
elever talar om vad som motiverar i grundskolan. Malmö högskola. Lärarutbildningen 210 poäng Barndoms- 
och ungdomsvetenskap. Hämtad från, http://195.178.227.4/bitstream/2043/7672/1/eleversmotivation.pdf  
30 Houten. Ron, Van. (1980:148.). Learning through feedback, A systematic approach for improving academic 
performance. 
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3 Litteraturgenomgång   
Här följer en redogörelse över vad som skrivs i styrdokument om motivation samt vad som 

sägs i NU03 om slöjden med avseende på motivation. Detta görs främst för att visa hur 

central motivationsdiskussionen borde vara i dagens skola.  

3.1 Motivation i läroplanen 
Vad säger styrdokumenten om motivation? Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv och 

motivation ses som centralt för att skapa en bra skola även om begreppet motivation inte 

nämns.  

I kapitlet ”en likvärdig utbildning” kan man läsa om hur skolan ska arbeta, 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.31   

Att främja det fortsatta lärandet bör kunna tolkas som att vi ska förmå eleverna att se en 

personlig vinning i utbildning och inte gå i skolan för någon annans skull. Läraren ska alltså 

hjälpa eleverna att skapa en inre motivation. 

3.1.1 Från god miljö i skolan 

I kapitlet ”god miljö i skolan” framgår att skolan 

Skall sträva efter en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära… 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.32  

Vi ska alltså ge goda erfarenheter och detta ska skapa vilja att fortsätta lära. Här bör man 

kunna anta att vilja och motivation används som synonymer.  

                                                 
31 Skolverket. (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94.s 
6, ISBN: 978-91-85545-13-1 . hämtad från http://www.skolverket.se  
32 Skolverket (2006:9). ) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 
94. 
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3.1.2 Från mål att sträva mot 

I kapitlet ”mål att sträva mot” finns formuleringar som 

Skolan skall sträva efter att varje elev, utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt 

eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga.33  

Här ges synen att eleverna redan har motivation men att vi ska hjälpa och ge möjligheter att 

utveckla denna nyfikenhet. Detta betonas även under vad läraren ska göra med formuleringen, 

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.34 

Med ovanstående som bakgrund är det tydligt att Lpo 94 anser att motivation är viktigt och att 

eleverna ska tro på sig själva för att skolan ska fungera bra.  

Vidare uttrycks även synen att motivation inte är en förmåga som antingen finns i individen 

eller inte, då det anses vara lärarens ansvar. Det betonas starkt att det är lärarens ansvar att 

skapa förutsättningar för att skapa och bibehålla elevernas motivation. Motivation är även 

närvarande i kursplanen för slöjd där används ordformen engagemang. 

3.2 Kursplanen i slöjd om motivation  

I kursplanen i slöjd under ”ämnets karaktär” framhålls att själva arbetssättet i slöjd ska bidra 

till ökat engagemang.   ”Att kunna påverka och vara delaktig i processen från början har stor 

betydelse för elevernas engagemang”.35 Med anledning av tidigare resonemang blir det 

särskilt intressant då det står i kursplanen för slöjd att kunskaper från alla delar av processen 

ska vägas in i bedömningen samt att även elevens uthållighet med att slutföra arbetet skall 

ingå.36 kursplanen förordar alltså en formativ bedömning och även att bedömning av 

elevernas engagemang och uthållighet ska ingå i betyget. Elevernas motivation är alltså 

betygsgrundande i slöjden.  

                                                 
33 Skolverket (2006:9). ) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 
94. 
34 Skolverket (2006:11).  
35 Skolverket (2000). Kursplan för Slöjd. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135. s 3. hämtad från  
http://www.skolverket.se  
36 Skolverket (2000:3.). Kursplan för Slöjd.  
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Tidigare forskning på slöjdområdet öppnar för möjligheten att det är något annat än 

arbetssättet som gör eleverna motiverade. Äldre informanter berättar i Borgs undersökning att 

de hade liten möjlighet att påverka arbetet i slöjden men ändå kände att slöjden gav stora 

möjligheter att uppleva kreativitet och lustfyllt skapande, slöjden beskrevs som en källa till 

engagemang och glädje som skapade motivation.37 

3.3 Motivation och slöjd i NU 03  

I NU 03 framgår att slöjden är ett av de ämnen där eleverna känner störst intresse och 

engagemang och har stora möjligheter att påverka vad och hur de gör.38 Själva arbetssättet 

tycks vara en bidragande orsak till elevernas motivation.  

Om man läser vad NU 03 säger om elevernas syn på sina lärare så visar det sig att eleverna 

gillar sina lärare. Elevcitaten handlar om att läraren ser eleven, ”hon förklarar så bra” eller han 

”diskuterar med mig”.39 Eleverna framhåller också att det är en annan stämning på slöjden, 

jämfört med andra ämnen.  

Återkoppling eller feedback är något som av många ses som centralt för motivationen och god 

inlärning.40 Eleverna är engagerade i slöjden trots att de inte ser att kunskaper från slöjden är 

lika användbara i framtiden som kunskaper från andra ämnen.41 Förmågan att se meningen 

och nyttan med någonting är annars central för motivationsforskningen.  

Resultat av Giotas motivationsforskning visar att de elever som lyckas bäst kunskapsmässigt 

är de som anstränger sig på grund av krav utifrån och av rädsla för framtida konsekvenser.42 

De elever som har sämst resultat är de elever som inte kan se meningen med att anstränga sig 

vare sig nu eller i framtiden.43 Det bör nämnas att Giotas forskning inte inkluderade 

slöjdämnet. En undersökning i slöjden om elevers engagemang och motivation borde ge 

intressanta resultat, en förutsättning för detta är förstås att metoden för insamlande av 

materialet är lämplig. Här nedan följer en beskrivning av hur denna undersökning gjordes. 
                                                 
37 Borg. Kajsa (2001:109.). Slöjdämnet, intryck- uttryck- avtryck. Sollentuna. Parajett AB 
38Skolverket. (2005:64ff.). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Slöjd Ämnesrapport till 
rapport 253, 2005. Stockholm. CE Fritzwes AB  
39 Skolverket. NU 03 (2005:64ff.).       
40 Øiestad, Guro. (2005:108ff.). feedback. ISBN 91-47-07677-1 Liber AB. Malmö.,  Houten. Ron, Van. 
(1980:12ff.). Learning through feedback, A systematic approach for improving academic performance. New 
York, Human Sciences Press, inc. 
41 Skolverket. (2005:38ff.).  
42 Giota (2001:160ff.).  Adolescents perceptions of school and reasons for learning. Göteborg, acta universitatis 
gothogurgensis. ISBN 91-7346-384-1. 
43 Giota, Joanna. (2001:160:ff.). 
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4 Metod  
I detta avsnitt redovisas hur undersökningen är genomförd, vika metoder som använts, hur 

urvalet är gjort och hur materialet samlats in. Jag beskriver även hur materialet har bearbetats 

och hur observationer och intervjuer gått till rent praktiskt.  

4.1 Urval  
Observationerna genomfördes under två veckor i trä och metallslöjden på en mellanstor F-9 

skola i en kommun i Sveriges norra delar under hösten 2009. För att välja ut platsen samt 

vilka som skulle ingå i undersökningen användes kontakter från den senaste 

verksamhetsförlagda utbildning, (VFU).  Under lärarutbildningens många VFU perioder har 

flera olika skolor besökts. För undersökning valdes att använda den senast besökta. 

 

Detta urval gjordes av främst två anledningar. För det första så har jag undervisat eleverna 

tidigare. De känner mig och min närvaro påverka inte lika mycket som om observatören var 

helt okänd för eleverna. Den andra var av praktiska skäl, om observationerna hade förlagts på 

en annan skola hade en del tid fått läggas på att presentera observatören för eleverna och 

skapa en kontakt med den lärare som ska intervjuas.  

4.2 Kontakttagandet och etik i forskning  
Redan flera veckor innan examensarbetets början samtalades med läraren på skolan om 

motivation och att detta var det tänkta området för arbetet. Han var då nyfiken och intresserad 

av ämnet och verkade ha funderat en del kring området. 

  

Vid forskning ställs det många forskningsetiska krav och för examensarbeten gäller följande. 

Deltagarna ska få en rättvis beskrivning av vad de medverkar i och när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande eller ställa frågor utan att det får negativa följder.  

Deras anonymitet ska garanteras och om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras 

och tillfrågas om eleverna får medverka. Detta är en sammanfattning hämtad från Johansson 

och Svedner.44 För att se till att dessa krav uppfylldes togs i förväg kontakt med lärare och 

elever och berättade vad som var tänkt att göra.  

                                                 
44 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2006:29f.). Examensarbetet i lärarutbildningen, undersökningsmetoder 
och språklig utformning. Uppsala. Kunskapsförlaget i Uppsala AB.  
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När arbetet påbörjats och inriktningen av arbetet var bestämd besöktes skolan igen för att 

informera om hur insamlingen av materialet skulle gå till. Läraren var fortsatt positiv efter 

informationen om syfte och metod. Han tyckte det var ok att delta i examensarbetet. 

 

Efter detta informerades eleverna om vad som skulle ske, en skriven sammanfattning delades 

ut som skulle tas hem till deras föräldrar för underskrift. Den kompletta sammanfattningen 

finns som bilaga ett. Eleverna var nyfikna och ingen tyckte det verkade konstigt att bli 

observerade. Elevernas föräldrar fick även några dagar senare samma information via e-post 

för att säkerställa att informationen nått fram till alla. Skolan fick besöktas flera gånger för att 

samla in föräldrarnas underskrifter. När alla underskrifter var insamlade och inga negativa 

signaler från föräldrar eller elever framkommit påbörjades observationerna. 

4.3 Datainsamlingsmetoder  
Två metoder har använts, kvalitativ intervju med en träslöjdslärare och observationer av lärare 

och elevers agerande. Dessa metoder kombinerades för att få flera infallsvinklar på området 

och för att minimera de svagheter och nackdelar som finns med var och en av metoderna.  

 

Då undersökningens fokus är förändringar i engagemanget blir det naturligt att använda 

kvalitativa intervjuer och observationer som metod i undersökning.45 Intervjun kan vara en 

hjälp att förstå och tolka det resultat som kommer av observationerna. Har läraren en annan 

uppfattning om elevernas motivation och dess faktorer än det som framkommit i resultatet av 

observationerna av elever och lärare?  De använda intervjufrågorna och den renskrivna 

intervjun finns som bilaga två. 

 

4.3.1 Observationernas fokus   
Både observationerna av läraren och eleven har inslag av ”kritiska händelser”. Detta begrepp 

är hämtat från Johansson och Svedners bok examensarbetet i lärarutbildningen.46.  Även 

Cohen, Louis & Manion, Lawrence lyfter fram begreppet kritiska händelser.  

De anser att kritiska händelser är av stor betydelse då en handling eller ett skeende kan vara 

ytterst relevant även om det bara uppstår enstaka gånger.47 

 

                                                 
45 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:42f.). 
46 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:58f.). 
47 Cohen, Louis & Manion, Lawrence (2007:404.). Research methods in education. London. Routledge. 
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Genom att använda kritiska händelser som metod fokuseras observationerna kring de 

händelser som är av intresse för undersökningen. I detta fall betyder det att observationerna 

fokuserat på två typer av situationer. Dels de stunder då elevernas motivation och 

engagemang förändras och de omständigheter som kan ha påverkad denna förändring och de 

situationer då personlig kontakt sker mellan läraren och en elev.  

 

Då det på förhand är omöjligt att veta när de kritiska händelserna inträffar användes löpande 

protokoll.48  

 

Två olika typer av observationer genomfördes. Den första fokuserade detaljerat på två elever 

under hela lektionen. Detta gjordes för att se hur engagemang och motivation kan förändrades 

under lektionen och vad det påverkas av. Den andra observationen fokuserade på läraren och 

dennes agerande mot eleverna. Detta gjordes för att få en tydligare bild av hur lärarens 

agerande kunde påverka elevernas engagemang. 

 

Observationer lyfts som en bra metod i flera texter tillexempel av Cohen, Louis & Manion, 

Lawrence men även av Rubenstein & Wess. De första menar att observationer har fördelar då 

de blir en direkt återgivelse av en händelse istället för att en redogörelse ska ske i efterskott.49 

Det är skillnad på vad någon gör och vad de sedan själva beskriver att de gjorde. De senare 

menar att observationer är en bra metod för att ge detaljerad information om händelser och 

agerande men betonar även risken att tappa sammanhanget som händelserna sker i.50  

 

4.3.2 Kompletterande intervju  
Intervjun var av kvalitativ karaktär med tanke på att undersökningen har händelser och dess 

olika anledningar som fokus och inte i vilken mängd något förekommer. Syftet är inte att 

inhämta statistik över hur mycket elevernas motivation påverkas av olika faktorer utan mer 

hur engagemang kan förändras samt vilka faktorer det kan bero på.  

Hur påverkar läraren detta och hur ser han på elevernas motivation? Vilka möjligheter anser 

läraren sig ha för att kunna påverka elevernas motivation?  Dessa områden var underlaget till 

den kvalitativa intervjun. Utifrån dessa grundfrågor fick intervjun utvecklas och rikta in sig 

till det aspekter som läraren funderat kring.  

                                                 
48 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:58f.). 
49 Cohen, Louis & Manion, Lawrence (2007:396.). 
50 Rubenstein & Wess (1986:16.). Observara mera Lund. Studentlitteratur. 
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Kvalitativa intervjuer definieras och förklaras utförligt av Kvale han beskriver metoden som 

bra när forskaren vill undersöka anledningar och upplevelsen av händelser på djupet.51 Även 

Trost lyfter fram fördelarna med kvalitativa intervjuer och anger att de passar bra för 

frågeställningar som syftar till att förstå och hitta mönster.52 Valet att använda intervjuer som 

kompletterande metod underlättades av Johansson & Svedner som framhåller att det skapar en 

bättre förståelse av det undersökta området och intressantare arbeten om observationer och 

intervjuer kombineras.53 

4.4 Procedur  
Observationstillfällena var totalt fyra stycken fördelade på två veckor, en fokuserad på läraren 

och tre som fokuserade på eleverna. Vid elevobservationerna noterades situationer hos totalt 

sex elever, fyra stycken i årskurs sex och två stycken i årskurs åtta. Vid samtliga lektion med 

elevobservationer fokuserades endast på två elever. Detta gjordes för att få ett tydligare 

sammanhang i observationerna. Observationerna delades upp i tiominuters intervaller totalt 

observerades ett 20 tal olika situationer. 

4.4.1 Elevobservationerna 
Valet av elever gjordes slumpmässigt. Två sittplatser i lokalen valdes ut och därmed 

bestämdes att de elever som sätter sig där ska observeras under hela lektionen. Av platserna 

var den ena långt fram mot tavlan och den andra längre bak närmare målarrummet. 

 

Uppdelningen i tiominutersintervaller gjordes för att få mer sammanhang mellan de olika 

situationerna, samt att detta ska ge en bättre bild av de faktorer som påverkar eleven jämfört 

med om fokus ostrukturerat växlade fram och tillbaka mellan alla eleverna.  

Under observationerna gjordes avvägningar när bytena mellan eleverna skulle ske.  

Observationen följde inte alltid de tio minuterna som planerades utan fokus mellan eleverna 

byttes när det kändes naturligt. Avvikelserna från de planerade tio minuterna blev inte stora 

utan endast någon minut.  

                                                 
51 Kvale. Steinar. (1997:68ff.). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. 
52 Trost, Jan. (2005:14.). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur. 
53 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:42f.). 
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4.4.2 Placering i lokalen  
Observationerna av eleverna noterades med penna på ett observationsdokument enligt 

metoden löpande protokoll.54 Dokumentet finns som bilaga tre. Observatörens placering var 

mot väggen på en stol med ungefär lika långt till de två elever som fokuserades på. 

Anledningen till placeringen var för att undvika att synas och därmed påverka.  

 

Lite tid av den första observationen gick åt till att hitta denna plats. Stolen fick flyttas runt i 

lokalen några gånger till den optimala platsen vid pelarborrmaskinen hittades. Från denna 

plats var det god uppsikt på båda de elever som observerades. De fanns båda inom rimligt 

avstånd och placeringen möjliggjorde därigenom att höra vad läraren och eleven pratade om. 

Platsen var även tillräckligt långt bort för att inte störa eleverna och avslöja att de var just 

dessa elever som observerades.  

 

Att en observatör dock påverkar situationen är uppenbart. Innan denna plats användes riktades 

flera frågor till observatören och några elever kom förbi och undrade hur det gick och vad 

som skrevs. Även läraren avbröt observationen en gång med ett kortare samtal då eleverna 

inte behövde hans omedelbara hjälp. Dessa små avbrott kan ha påverkat observationerna och 

medfört att någon händelse missats men inget dramatiskt hände under dessa korta pauser i 

observationerna. 

 

Frågor från eleverna och kontakten mellan eleverna och observatören försvann nästan helt 

efter förflyttningen till denna plats.  

 

Efter observationens slut tillfrågades läraren om han hade märkt någon skillnad hos eleverna 

under denna lektion jämfört med övriga lektioner. Läraren ansåg inte att det hade blivit någon 

förändring hos eleverna, utan varit en vanlig lektion. De elever som fokuserades på frågade 

aldrig observatörer något och upplevdes ovetande om att fokus bara riktades på just dem.    

4.4.3 Lärarobservationen  
Denna typ av observation fokuserade på interaktionen mellan läraren och eleven och vad som 

händer i anslutning till den kontakten. Hur påverkas eleverna av kontakten, syns en förändring 

i deras motivation och nivån på deras engagemang? Fokus var här på läraren, vad läraren sa 

till eleven och hur elevens engagemang sedan påverkades.  

                                                 
54 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:60f.). 
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Läraren följdes runt i lokalen och kontakten med eleverna blev de kritiska händelserna som 

observerades. Efter en kontakt mellan lärare och elev stannade fokus hos eleven i några 

minuter för att se hur engagemanget påverkades av kontakten. Dessa situationer blev korta 

och därmed observerades många situationer under endast en lektion, ca 15 stycken. 

 

Att notera allt som läraren gör och hur alla reagerar på detta är omöjligt. Observationen har 

fokuserat på den dialog och de samtal som sker mellan två individer, en lärare och en elev 

Inte det som sägs till hela klassen, då eleverna kan reagerar olika på vad läraren gör och säger. 

 

Alla kontakter som sker mellan läraren och eleverna är omöjliga att notera. När en situation 

har skrivits ner på pappret har observatören missat flera situationer. Efter avslutad antecknig 

hoppades direkt tillbaka till läraren och följande interaktion noterades. Det skedde således inte 

något medvetet urval av situationer eller elever. De situationer som observerades blev utvalda 

slumpmässigt av situationen. 

 

Observationen genomfördes under en lektion med en åttondeklass. Observationerna 

antecknades med penna på ett observationsdokument liknande det som användes vid 

elevobservationerna. Situationerna kodades med bokstäver och det renskrivna dokumentet 

finns som bilaga fyra.  

 
Resultatet kan bli användbart då det jämförs med resultatet från elevobservationerna. Om 

dessa visar liknade resultat kan man misstänka att de elever som observerades intensivt under 

en hel lektion var ett representativt urval. 

4.4.4 Intervjun 

Den kvalitativa intervjun med läraren genomfördes i slöjdsalen och hade fasta frågeområden, 

dessa områden förklaras i bilaga två. Utifrån den inledande frågan om hur läraren ser på 

motivation samtalades vidare och det han berättade ledde fram till nya frågor. Intervjutekniker 

från Johansson och Svedner användes, med spegling och följdfrågor. Ord som utveckla, 

förklara och hur menar du, har använts. 55 Det är en metod som jag tidigare funnit mycket 

effektiv.   

                                                 
55  Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2006:45f.). 
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Läraren har arbetat som träslöjdslärare i ca tio år, främst med låg och mellanstadieelever men 

på senaste tiden även med högstadieelever. Intervjun genomfördes efter lunch och pågick 

nästan en timme, samtalet noterades med en penna i ett anteckningsblock.  

Då det visade sig omöjligt att skriva ner allt och med exakta formuleringar sammanfattades 

innehållet i samtalet redan under intervjun. På så vis gjordes redan under intervjun en analys 

och viss tolkning, Kvale menar att detta är ofrånkomligt och kan göras medan Trost anser att 

detta tillvägagångssätt är olämpligt.56 Denna metod medför vissa risker, den mest 

överhängande är att noteringarna blir intervjuarens tolkning av vad som sades och inte vad 

som faktiskt berättades. 

 

För att undvika detta lästes noteringarna upp för läraren av intervjuaren som han noterat dem, 

därmed fick läraren möjligheten att korrigera eventuella missuppfattningar och förtydliga sina 

ståndpunkter där detta upplevdes nödvändigt. Noteringarna överensstämde mycket väl med 

det läraren ansåg sig ha påstått och berättat. 

4.5 Databearbetningsmetoder  
Längst till vänster på observationsdokumentet noteras vilken tid observationen gjordes och 

den händelse som sker just då. Direkt efter genomförda observationer bedömdes med en pil 

hur engagerad eleven verkade vara just då. En pil uppåt indikerar att elever arbetar idogt med 

det den ska och pil neråt indikerar att eleven gör annat än skolarbete. Om eleven sitter och 

hänger över bänken är kanske engagemanget inte på topp och pilen pekar ner. Om eleven 

istället står och rycker i lärarens kläder för att få uppmärksamhet och hjälp så vill eleven få 

något gjort och pilen pekar uppåt. Det förekom även situationer då det inte gick att avgöra 

engagemanget och då noterades bara ett streck utan pil.   

 

På högerkanten av pappret sammanfattas det som sker i närmaste omgivningen och om det är 

något som kan ha påverkat elevens agerande. Dessa noteringar om engagemanget och vad 

som inverkade på förändringarna gjordes direkt efter observationen. Noteringarna i 

högerkanten kopplades oftast till någon motivationsteori eller resultat från liknande 

undersökningar. Under själva observationen skrevs endast vad eleven gjorde och vad som 

sades mellan dem och läraren. 

 

                                                 
56 Trost ,Jan (2005:126f.). Kvalitativa intervjuer. 
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Under den största delen av tiden var det svårt att urskilja grad av engagemang. Under dessa 

perioder noterades endast om eleven ägnar sig åt skolarbetet eller annat. Det var först när 

elevens engagemang i arbetet förändrades som noteringar gjordes av vad som hände i 

omgivningen. Vid de övriga tillfällena fick omgivningens verksamhet stanna som intryck i 

min hjärna.  

 

Dessa genomarbetade observationsdokument användes som underlag när resultatet skulle 

struktureras. Vilka samband som fanns kunde synas till höger på dokumentet utifrån dessa 

skapades rubrikerna i resultatet. 

4.5.1 Bearbetning av intervjun 
Då intervjun, som redan nämnts tidigare inte blev inspelad eller ordagrant nerskriven, fick 

detta konsekvenser för bearbetningen. Den första genomgången av materialet skedde 

tillsammans med den intervjuade läraren mot slutet av intervjun för att kontrollera att de 

nerskrivna stämde med samtalets innehåll.  

 

Efter detta skrevs noteringarna över i digital form och då fick vissa ord läggas in för att skapa 

sammanhang i de kortfattade noteringarna. Därmed finns det en risk att de exakta ordvalen 

hos läraren gått förlorade men sammanhanget och kärnan i uttalandena är densamma. 
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5 Resultat    
Här nedan följer en redogörelse av det material som belyser syftet. Först presenteras material 

från observationerna och detta är fördelat i två delar, först det som påverkar elevens 

engagemang negativt och sedan de faktorer som påverkar engagemanget positivt. 

Efter detta följer en redogörelse av resultatet från lärarobservationen och slutligen 

sammanfattas resultatet. 

5.1 Negativa faktorer, problem eller ”hur ska jag göra” 
Elevernas iver och lust att arbeta med sina projekt i slöjden växlar ofta upp och ner. Under 

alla observationstillfällen finns tydliga exempel på hur eleven gör korta pauser i arbetet och 

sedan fortsätter utan att någon förklaring hittas i omgivningen. Ofta är dock avbrotten i 

arbetet en följd av att eleven inte vet hur den ska göra. Nedanstående utdrag från en 

observation belyser detta. 

  
Eleven sågar på en bit till en spegelram. Eleven byter håll på sågen och provar från andra sidan biten. 

Eleven slutar och klagar på stickor hon fått för kamraten. Eleven hjälper kort en kamrat med att hålla en 

fast en träbit. Eleven sågar sedan färdigt och provar den sågade biten mot ramen. Eleven pratar med en 

kamrat om tv, frågar sedan kamraten vad hon ska göra nu.57  
 

Efter detta så börjar eleven dra ut stickor och går sedan och skriver upp sig på en hjälplista. 

Sedan går hon tillbaka till bänken och ägnar tiden åt annat än sitt arbete t.ex. att dra ut stickor, 

prata med kamraten, leka med mobilen, samt går runt i lokalen och tittar på vad de andra 

eleverna gör. Först efter sju minuter kommer läraren och eleven får då veta vad den ska göra.       

 

Detta scenario var vanligt förekommande under observationerna. Eleven stöter på problem 

som endast läraren vet hur de ska lösas och i väntan på läraren avtar elevens engagemang och 

tiden används till annat än skolarbete. Läraren är även medveten om fenomenet att för vissa 

elever övergår pauserna till bara prat och lek. Läraren framhåller hur han vet att denna risk är 

större hos vissa elever och påpekar att där får man som lärare vara extra observant och styra 

upp.58  

                                                 
57 Från observationslektion två andra observationstillfället för den lektionen.  
58 Från lärarintervjun. 

- 23 - 
 



5.1.1 Tidens betydelse för engagemanget. 
Då en elev arbetar med ett större moment som kräver lite mer tid kan engagemanget avta med 

tiden. Under en observation märktes detta tydligt hos en elev som arbetade med att hyvla fram 

ett material till ett brännbollsslagträ.  

 

Eleven har under nästan åtta minuter hyvlat energiskt på ämnet, sedan utspelar sig följande 

situation. 

 
Eleven hyvlar med långa kraftfulla tag. Tar en kort paus och tar av sig tjocktröjan. Luktar tillsammans 

med en kamrat på de spån som ligger runt hela bänken. Vänder biten och provar att hyvla från andra 

sidan. Hyvlar enormt snabbt med sammanbiten min i 20 sekunder. Lägger ner hyveln och tar en kort 

paus, eleven flåsar ljudligt. Klämmer fast spån under näsan och skojar med kamrat. Sopar ner spånen från 

bänken och springer sedan iväg till tre kamrater som leker med utsuget i virkesförådet.59  
 

Eleverna leker i förrådet i några minuter tills läraren kommer och de får en tillsägelse att 

fortsätta jobba och sluta leka.  

Efter tillsägelsen går eleven tillbaka till bänken och påpekar för läraren hur mycket spån han 

har gjort. Sedan sitter han och snurrar på stolen och pratar med kamraterna om helgens film 

på tv.  

 

Eleverna arbetar ofta med projekt som tar flera lektioner och detta var det tydligaste exemplet 

på hur engagemanget avtar då eleven jobbar med samma sak under en längre tid. Läraren 

nämner även att tiden har betydelse dock i ett lite annat sammanhang. Det handlar då om att 

eleven blir sittande utan hjälp för länge, läraren ser det som viktigt att eleverna inte blir 

sittande för länge då blir det tråkigt och eleven tappar motivationen.60  

5.1.2 Störande kamrater 
Klasskamrater kan ha en negativ inverkan då samtal mellan eleverna om arbetet lätt övergår 

till lek och arbetet avstannar helt. Vid detta exempel har eleven jobbat i fem minuter med att 

spika fast ett bakstycke på sin spegelram. 

 

 

 

                                                 
59 Från det femte observationstillfället på lektion tre.  
60 Från lärarintervjun. 
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Eleven slår sig på fingrarna och säger högt att det är svårt. En kamrat kommer förbi och frågar hur det 

går. Dåligt! blir svaret, de går och skriver upp sig på tavlans hjälplista. De stannar sedan kvar och pratar 

om hästar och ridning. Sedan börjar de skriva en lista över vilka elever som ”äger” och formulerar ett 

rim. ”Livet leker och 6b steker”.61 
 

Efter skrivandet på tavlan övergår eleverna till att åter igen prata om hästar, de går till en bänk 

och sätter sig med två andra kamrater och börjar jämföra erfarenheter och minnen från olika 

hästar. Intressanta samtalsämnen och social samvaro med kamrater kan hindra att eleverna 

engagerar sig i skolarbetet. Läraren är medveten om detta fenomen och visar det under 

intervjun med följande resonemang, han menar att prat och pauser hör till i slöjden och är en 

förutsättning för den avslappnade och trevliga stämningen.62  

5.1.3 Bekräftelse och beröm 
Frånvaro av beröm och bekräftelse från omgivningen gör att elevernas engagemang för sina 

arbeten minskar. Elever gör ofta uttalanden som de förväntar sig få svar eller respons på, då 

dessa svar uteblir minskar elevernas engagemang.  

Följande händelse utspelade sig under den första observationslektionen, eleven är duktig men 

ganska tystlåten och försiktig. Eleven har just hämtat arbetet och satt sig ner vid bänken. 

 
Eleven ropar på läraren. Pratar med annan elev och tittar på hennes arbete. Hjälper henne och ropar 

samtidigt på läraren. Eleven snurrar på stolen och pratar vidare med kamraten. Eleven ropar tyst med 

klagande ton på läraren. Sitter och tittar på bitarna och väntar på läraren.63  
 

Läraren skyndar förbi på väg till en annan elev och säger till eleven att märka ut hur stor biten 

ska vara. Eleven gör detta och ropar sedan igen på läraren. Läraren går återigen snabbt förbi 

och säger att eleven ska såga ut med en figursåg. Eleven tittar efter läraren som går iväg mot 

bandsågen och ropar ”jobbigt” med eftertryck. Eleven suckar och sjunker ihop på stolen, efter 

en minut går eleven iväg och börjar leta en såg. Eleven visade med kroppsspråk och tonfall att 

hon var besviken med de svar och den respons hon fick av läraren. 

 

En stor del av lärarintervjun handlade om detta område att bemöta eleven rätt. Lärarens 

åsikter var tydliga, de presenteras med följande uttalanden. Rätt nivå på hjälpen är viktig.  

                                                 
61 Från fjärde observationstillfället andra lektionen. 
62 Från lärarintervjun. 
63 Från andra tillfället första lektionen. 
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Jag ber honom utveckla. Läraren fortsätter, olika elever behöver olika bemötanden för att 

behålla motivationen och området avslutas med följande sammanfattning av läraren.  

  
Hur viktigt det blir att känna eleverna bra, och se hur formen för dagen är, då vet man hur eleven agerar. 

Erfarenheter om vilka grader av tålamod som de olika eleverna har är mycket viktigt för att kunna ge rätt 

typ av hjälp.64 

 

Trots att läraren visar medvetenhet om dessa faktorer på engagemang och motivation blir det 

ändå fel bemötande ibland. 

5.2 Positiva faktorer, tydliga instruktioner och återkommande kontakt 
När eleverna får tydliga instruktioner och vet vad de ska göra under en lägre tid har detta en 

positiv effekt på engagemanget. Eleven har under lektionen växlat mellan att jobba med en 

ljusstake av ståltråd (luffarslöjd) och att prata med kamrater. Eleven har fått en tillsägelse att 

först göra en skiss, vi kommer in i händelsen när läraren kommer förbi för att titta på skissen. 

 
Läraren berömmer med att säga att det är en tydlig skiss. Eleven och läraren samtalar om hur hon ska 

göra för att få ett mellanrum mellan bordet och ljuset. Efter ett tag kommer läraren med ett konkret tips 

hur ben kan göras. Läraren visar och tycker att eleven ska byta tråd. Läraren går vidare till nästa elev.65  
 

Eleven skyndar genast och hämtar ny tråd och börjar böja enligt lärarens instruktioner. Efter 

någon minut kommer läraren förbi och eleven frågar om det ser bra ut. Läraren säger att det 

blir jättefint. Eleven fortsätter utan avbrott att arbeta med benen på ljushållaren resten av 

lektionen, ca tio minuter.   

 

Händelsen kommer från sista observationslektionen och eleven gick i sexan och den visar att 

då eleven får tydliga instruktioner och vet vad den ska göra så är det färre avbrott och pauser i 

arbetet. Korta kommentarer och beröm från läraren under arbetet påverkar också positivt. 

 

Under intervjun visar läraren tydligt att han vill förändra arbetssättet så denna typ av kontakt 

med eleverna blir den vanligaste. I dagsläget tycker läraren att 70 -80 % av hans tid går åt till 

just dessa situationer (att ge korta instruktioner och hjälp med sådant som eleven redan vet 

                                                 
64 Från lärarintervjun.  
65 Från sjätte tillfället lektion tre. 
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och kan) och han vill ha mer tid till att samtala med eleverna om planeringen av deras arbeten 

och om problemlösning.66  

5.2.1 Beröm och feedback från läraren 
Dialoger och samtal mellan lärare och elever har en positiv effekt på engagemanget. Denna 

elev arbetade med tunn ståltråd och stenar i ett försök att göra örhängen. Eleven har just 

lyckats ropa till sig läraren. 

 
Eleven frågar hur man ska göra, och får muntliga instruktioner av läraren, eleven jobbar vidare med 

blicken fäst på tången och tråden, verktygen och materialet hålls upp framför ögonen på ett avstånd av ett 

par decimeter eleven jobbar vidare på samma sätt i några minuter.  

Eleven säger att det inte blir bra och ropar till sig läraren. Eleven förklarar problemet och får 

instruktioner och tips samt beröm för det hon redan har gjort. Eleven återgår till tidigare arbetsposition.67 
 

Eleven jobbade vidare på samma sätt under ca tio minuter och under denna tid gick läraren 

förbi och berömde hur bra det kommer att bli. En kontinuerlig kontakt mellan eleven och 

läraren med beröm och instruktioner visade sig ibland ha en positiv effekt på engagemanget. 

5.2.2 Kamraternas positiva effekt 
Kamraterna har en positiv effekt på elevernas engagemang, de hjälper ofta varandra både 

genom handlingar och med verbala tips. Eleven har jobbat med en spegelram och har precis 

börjat med finputsning efter en instruktion från läraren att hyvla bort en kant. 

 
Eleven sitter och försöker hyvla med biten i ena handen och hyveln i den andra. Eleven frågar en kamrat 

hur hon ska spänna fast ramen. Kamraten säger i bänken, eleven slår ut med händerna och frågar, hur? 

Kamraten kommer och spänner fast biten i bänken åt eleven.68 
 

Efteråt hyvlade eleven bort de delar som stack ut, först på den sida som var upp och sedan 

ändrade hon själv fastspänningen och hyvlade bort kanterna på alla fyra sidorna. Kamrater 

kan visa sig vara ett bra stöd och används som ett substitut då läraren inte har tid. Läraren vill 

att det ska fungera på detta sätt och uttrycker det tydligt under intervjun, ”mycket positivt med 

att eleverna hjälper varandra, då eleverna lär sig genom att förklara för andra”.69  

                                                 
66 Från lärarintervju. 
67 Från observation två, tredje tillfället. 
68 Från näst sista tillfället under observation två 
69 Från lärarintervjun 
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5.2.3 Avskildhet, maskiner och eget arbete  
Många elever jobbade väldigt fokuserat då de fick vara för sig själva. När avståndet till andra 

elever och läraren ökar, arbetar eleverna mer fokuserat med sina projekt. I exemplet nedan har 

eleven arbete haft flera korta och några längre avbrott. Nu får hon tillgång till putsmaskinen 

efter en stunds väntetid. 

 
Eleven tar på sig skyddsglasögon och ställer sig mot maskinen. Böjer ner huvudet så det kommer 

närmare putsskivan. Startar maskinen och börjar vrida biten sakta och försiktigt.70  
 

Eleven fortsatte att vrida och putsa på biten i åtta minuter utan att räta på sig och släppa 

maskinen med blicken. Att ensamhet kan göra så att eleverna fokuserar på sina arbeten 

framgår även av följande händelse. Denna elev har bockat tråd till ett smycke och samtidigt 

pratat med kamraterna som sitter bredvid. Engagemanget för bockningen har med tiden 

avtagit till förmån för samtalet med kamraterna. 
 

 

Kamraterna går för att leta efter läraren och få hjälp. Eleven återgår till trådslöjden och ropar efter 

kamraten att skriva upp henne på hjälplistan. Eleven fortsätter att bocka tråden med blicken fäst på 

arbetet. Arbetar i fem minuter på samma sätt, innan hon ropar på läraren och frågar efter hur hon nu ska 

göra. Inget svar kommer från läraren och eleven fortsätter då direkt med arbetet lika fokuserad som 

tidigare.71 
 

Detta visar hur avskildhet kan öka koncentrationen och engagemanget för arbetet. Att vara 

ensam vid sin bänk har också en positiv effekt på engagemanget. I denna situation ovan var 

avskildheten viktigare än kontakt och respons från läraren. 

5.2.4 Oförklarliga förändringar  
Elevernas engagemang i sina arbeten förändras ständigt. Vad detta beror på är ofta svårt att 

förklara här ovan sammanställdes de tydligaste sambanden. Det bör dock noteras att många 

situationer då elevernas engagemang förändrades, inte passar in på någon av dessa 

förklaringar. Eleverna gör avbrott och påbörjar sina arbeten ofta utan att någon tydlig 

förklaring går att finna i observationsmaterialet. Vad som gör en individ motiverad är 

personligt och lärarens avslutning ger en insikt om dessa många oförklarliga förändringar. 

 

                                                 
70 Från slutet av den första observationen   
71 Från det tredje tillfället på observation två 
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Elever är olika och det är viktigt att ”känna” eleven för att veta hur den bäst ska behålla motivation.72  

5.3 Lärarobservationen, vad ger kontakten med läraren? 
I observationen framkom fyra huvudgrupper av interaktion mellan elev och lärare nämligen 

beröm, tips, instruktioner och samtal. Skillnaden mellan tips och instruktioner är att tipsen 

bara handlar om nästa sak eleven ska göra medan instruktioner alltid är i flera steg. Samtal är 

interaktion i form av ömsesidigt utbyte mellan eleven och läraren, då de gemensamt 

diskuterar sig fram till lösningar. Beröm är den korta positiva respons som eleven får av 

läraren. 

5.4 Effekter av interaktionen  
Efter kontakt med läraren återgår eleven till sitt arbete. Kontakt med läraren har en positiv 

effekt på elevernas engagemang, enda undantaget är observationssituation F. 
F 
Lärare berömmer kort en elev med att säga att det är så det ska se ut när man sågar, (eleven sågade 
kraftfullt och ivrigt) 
 
 
Uppföljning med elev  
Elev fortsätter såga som tidigare ca en minut avbrutet endast med korta pauser för samtal med kamraten. 
Eleven gör ett uppehåll i sågningen i ca två minuter och pratar med kamraten.73  

 
Elevens engagemang är kvar på samma nivå som innan kontakten med läraren men kort efter 
sjunker den och eleven övergår till prat med kamraten istället. 
 
I övriga situationer fortsätter eleverna med sina arbeten med samma engagemang som innan 
kontakten med läraren, eller något mer engagerade följande situation är ett exempel på detta. 
 

 D 
Elev tycker arbetet är jobbigt och förklarar varför för läraren. Lärare lyssnar, ger tips om putsmaskin och 
visar sedan hur eleven ska göra.  (Ca 1 minut) 
 
Uppföljning med elev 
Elev putsar med huvudet nerböjt mot maskinen och blicken fäst på arbetet. Putsar länge ca 5 minuter, blir 
klar med biten och hämtar direkt resterande bitar och putsar de också.  Klockan är 08.38.74 

5.5 Sammanfattande resultat   
Problem och hinder i arbetet har ofta negativ effekt på elevens engagemang men 

observationerna har också visat att avskildhet kan vara viktigare än att få tips och hjälp direkt. 

Kamraterna har en tvetydig roll, de kan hjälpa och bidra till ökat engagemang men även locka 

iväg eleven från sitt arbete. 

                                                 
72 Från lärarintervjun 
73 Från lärarobservationen situation F 
74 Från lärarobservationen situation D 
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Att eleven vet vad den ska göra påverkar engagemanget positivt. När eleven arbetar länge 

med samma sak hjälper inte detta. Då avtar ibland elevens engagemang ändå. Problem som 

dyker upp stör elevernas engagemang, detta undviks på två sätt antingen med hjälp från andra 

elever eller av hjälp och tydliga instruktioner från läraren.  

 

Vilken typ av kontakt som läraren ger eleven har stor betydelse. För att kontakten med eleven 

ska få en positiv effekt på engagemanget måste kontakten vara av den typ som eleven vill ha. 

Det finns också en stor osäkerhet i vad som påverkar elevernas engagemang. 

  

Resultaten visar att lärarens agerande kan göra så att eleverna behåller sitt engagemang och 

sin drivkraft men i observationerna finns inget stöd för att lärarens agerande kan skapa en inre 

drivkraft och motivation. Detta måste eleven själv skapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 30 - 

 



6 Diskussion  
I detta avsnitt kommer sammanfattningen av resultaten att diskuteras och belysas med stöd av 

tidigare forskning. Efter detta redogörs för vilka lärdomar och slutsatser som kan dras av 

denna undersökning. Till sist avslutas med ett avsnitt om tillförlitligheten i undersökningen 

och förslag på fortsätt forskning. 

6.1 Motivation är en komplex fråga 
Resultaten är tvetydiga och mycket motstridiga. De faktorer som påverkar engagemanget hos 

eleverna kan påverka dem i båda riktningarna beroende på elev och situation. Detta beror 

troligen på att vi är olika som individer och att varje situation är unik. Ibland är kamratens 

närvaro ett stöd för engagemang och ibland är det ett hinder som distraherar eleven från 

arbetet.  

 

Vissa elever kan fortsätta jobba intensivt med sina arbeten även om de inte får respons, beröm 

eller tydliga instruktioner, de har en drivkraft och vill komma vidare och de finner därför sina 

egna vägar. Detta skulle kunna vara ett tecken på att motivation är en inre egenskap som 

människan har, precis som Jenner beskriver.75  

 

Att vissa elever är engagerade utan att de får optimal respons av läraren och omgivningen 

tyder däremot inte på att återkoppling är oviktigt, vi vet inget om hur engagemanget sett ut 

om eleven fått respons i större utsträckning. Kanske hade engagemanget då varit större. 

 

Det kan även vara så att eleverna har olika erfarenheter och därigenom är olika motiverade 

beroende på vilken respons de fått tidigare. Enligt Øiestad har positiv återkoppling stor 

inverkan på motivationen.76 Då det främst påverkar elevernas självförtroende och därigenom 

blir en av de två delar som påverkar motivationen. Den andra delen som är att se en mening 

med det personen ska göra behöver inte påverkas av beröm eller instruktioner. 

 

Läraren inverkan blir enligt detta synsätt bara på ena halvan av motivationen. 

                                                 
75 Jenner 2004:42f.). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling 
76 Øiestad, Guro. (2005:110.). Feedback.   
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6.2 Avskildhetens dilemma 
Av resultaten kan vi finna att några elever jobbade engagerat med sina projekt när de fick vara 

för sig själva, ofta var tydliga instruktioner en förutsättning för detta eller att eleven själv vet 

vad den ska göra, men inte alltid. Det visar sig även att vissa elever inte jobbar engagerat trots 

att dessa faktorer är uppfyllda. Detta tyder på att det finns fler saker som påverkar om eleven 

är engagerad. Det är troligt att det är de elever som redan är motiverade som har lättast att 

vara engagerade utan avskildhet och en bra kontakt med läraren. 

6.3 Vad kan lärarna göra och vilken effekt kan förväntas 
I resultaten finns inga direkta belägg för att läraren med ett visst agerande kan skapa 

motivation hos eleven, dock har lärarens agerande stor inverkan på hur arbetet i slöjden går. 

Därigenom kan läraren med sitt agerande ge eleven positiva erfarenheter av slöjd och 

skolarbete. Då skapas högre självförtroende vilket enligt Øiestad skulle underlätta för eleven 

att engagera sig och öka den framtida motivationen.77 Detta resonemang stöds även av Giota 

som lyfter fram hur svaga elever med dåligt självförtroende undviker att engagera sig för att 

de tror att de ska misslyckas.78  

 

Om vi tror på Jenners förklaring av motivation att tidigare erfarenheter förändrar synen på oss 

själva och den inre drivkraften blir lärarens agerande viktigt.79 Inget enskilt agerande från 

läraren skapar eller dödar elevens engagemang och motivation, men allt påverkar och skapar 

minnen och erfarenheter, vissa saker mer än andra. 

6.4 Lärarens möjligheter 
Houten lyfter fram att det viktigaste för utgången av kontakt mellan elev och lärare är att 

återkopplingen är kontinuerlig och specifik.80 Även i denna undersökning tycks en bra 

kontinuerlig kontakt med eleverna, så de får tips och beröm ofta som viktigt. Möjlighet och 

tid till tydliga instruktioner och samtal mellan elev och lärare anses här som det viktigaste 

agerandet läraren kan göra för att stärka elevens engagemang och motivation.  

 

Dessa handlingar är det som har visat sig påverka alla elevens engagemang mest. På de elever 

som är engagerade märks mindre skillnader och på de elever som inte är så engagerade har 
                                                 
77 Øiestad, Guro. (2005:109.).  
78 Giota, Joanna, (2002:284.). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. 
79 Jenner, Håkan. (2004:42.). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling 
80 Houten, Ron, Van. (1980:124f.). Learning through feedback, A systematic approach for improving academic 
performance. 
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kontinuerlig kontakt med läraren större inverkan på engagemanget. Fridman och Svensson 

hittade fyra områden som var centrala när det gäller att påverka elevernas motivation.81 Det är 

även i denna undersökning liknande områden, det handlar om beröm, förståelse, instruktioner 

och övergripande är lärarkontakten. Alla dessa faktorer kan kategoriseras till inre 

motivationsfaktorer enligt Jenners beskrivning.82 

 

Det kan däremot inte sägas att dessa ageranden enskilt räcker för att skapa motivation hos 

eleven. Faktorerna som påverkar motivation är många, elevens inställning och erfarenheter 

kan vara förklaringen till att alla elever påverkas olika av liknande situationer. Det som får en 

elev att börja prata och leka bort lektionen får en annan elev att fråga en kamrat eller bara 

fortsätta jobba då samma sak inte påverkar den eleven.  

 

Under analysen av observationerna upptäcktes även att det troligtvis inte förekommer någon 

yttre motivation, det är naturligtvis vanskligt att uttala sig om detta då det främst handlar om 

eleven gör något för sin egen skull eller för andras. Men ingen av de tydliga kriterier som 

signalerar yttre faktorer på motivation kunde observeras.83   

 

I slöjden drivs de flesta eleverna av en inre motivation och då får lärarens agerande stor 

betydelse. Lärarens agerande kan underlätta och öka engagemanget hos alla elever om det 

anpassas till individen. Att läraren med enskilda ageranden kan skapa motivation hos alla 

elever är ytterst tveksamt men det kan definitivt underlätta och skapa bättre möjligheter för 

engagemang och motivation för alla! 

 

6.5 Tillförlitlighet  
Här nedan beskrivs och granskas arbetet utifrån de tre begreppen reliabilitet, generaliserbarhet 

och validitet. Därmed underlättas för läsaren att bestämma hur den ska förhålla sig till 

resultatet. 

 

 

                                                 
81 Friman, Caroline & Svensson, Frida (2009:5f.). Lärares betydelse för elevers motivation En studie om hur 
elever talar om vad som motiverar i grundskolan. 
82 Jenner, Håkan. (2004:42.). Motivation och motivationsarbete, i skola och behandling 
83 Jenner, Håkan. (2004:42.). 
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6.5.1 Reliabilitet, eller är engagemang och motivation samma sak? 

Reliabilitet är ett av de begrepp som används för att beskriva hur forskning är gjord för att 

uppnå en tillförlitlighet. Inom kvantitativ forskning handlar reliabiliteten om hur noga 

forskaren har mätt det den avsåg att mäta.84 Inom denna undersökning som är kvalitativ mäts 

det inte direkt någon nivå utan mer förekomster och anledningar. Reliabilitet får då en lite 

annan definition, nämligen om metoden är godtagbar för att få fram resultat om de 

förekomster och skeenden som undersöks. 

 

Trost poängterar att iden med reliabilitet kommer från kvantitativ forskning och att det lätt 

blir egendomligt att använda i kvalitativa sammanhang.85 Han hävdar även att en hög grad av 

standardisering är nödvändig för att uppnå en god reliabilitet, och att detta krockar med kravet 

på kvalitativa intervjuer som ska ha låg grad av standardisering.86  

 

Enligt Kvale kan reliabilitet förklaras genom att besvara frågan hur arbetet är gjort och 

beskriva metoden.87 Om beskrivningen av metoden är tillräcklig ingående så ligger det sedan 

på läraren att avgöra om de tycker att det är troligt att detta förfarande ger bra svar på de 

frågor som ställts.  

 

Johansson och Svedner översätter reliabilitet med ”noggrannhet vid mätning” och förtydligar 

att de menar att samma resultat ska uppnås vid flera mätningar.88 Då de fyra observationerna 

till stor del gett liknande resultat om vad som påverkar engagemanget kan det anses att 

reliabiliteten är acceptabel. Alla observationerna är dock utförda på samma skola och några 

liknande undersökningar av engagemangets förändringar i slöjden har inte hittats för att 

jämföra med.  

 

Det är möjligt att många fler samband skulle upptäckas vid fler undersökningar men de 

samband som resultaten ovan visar skulle troligen dyka upp även i andra undersökningar, 

därmed kan metoden anses levererat tillförlitliga svar och i alla fall delvis besvarat vad som 

påverkar förändringar i elevernas engagemang. 

 
                                                 
84 Kvale. Steinar. (1997:213.). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
85 Trost, Jan. (2005:112.). Kvalitativa intervjuer. 
86 Trost, Jan. (2005:112.). 
87 Kvale. Steinar. (1997:219.).  
88 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006:105.) Examensarbetet i lärarutbildningen, undersökningsmetoder 
och språklig utformning. 
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Däremot kan diskuteras om en undersökning som fokuserar på förändringar i engagemang 

kan säga något om motivation. Går det att likställa engagemang och motivation. 

Undersökningen kanske bara säger något om de faktorer som får eleven att jobba vidare och 

vara aktiv inte vad som påverkar deras motivation. Detta är en möjlighet, men 

undersökningen hävdar inte att engagerad är samma som att vara motiverad, men ett tydligt 

engagemang är svårt att se om eleven inte är motiverad. Med anledning av detta anses att 

undersökningen kan säga något om motivation. 

 

6.5.2 Generaliserbarhet, gäller denna undersökning överallt? 

Generaliserbarhet är ett annat begrepp som används för att försöka avgöra om forskning är 

tillförlitlig. Kvale beskriver det som hur väl de sammanhang, resultat och slutsatser som 

forskaren kommer fram till finns på andra ställen, eller är det unikt för den plats 

undersökningen är gjord på.89 I detta fall kan det vara om den skola där studien gjorts är en 

typisk skola eller är den speciell och ett undantag från ”vanliga” skolor. 

 

Ofta kopplas generaliserbarhet till antalet undersökningar, observationer och intervjuer.  Det 

handlar alltså även om mängden material är inhämtat från en representativ del av det område 

som undersöks. Denna aspekt är svårare att applicera på kvalitativa studier.  

 

Bedömningen av hur detta uppfyllts ska som tidigare nämnts kunna göras av läsaren. Tyvärr 

anses att resultaten som är skapat från undersökningar i tre klasser, med en lärare och på en 

skola knappast kan vara generaliserbart till alla skolor. Antalet situationer som observerades 

är dock ganska många och en stor variation av händelser utspelade sig, några situationer 

utspelade sig ofta, det är dessa som utgör resultatet. Därför anses att sambanden mycket väl 

kan finnas även på andra skolor. Om det verkligen är på detta sätt på alla skolor och i alla 

slöjdsalar återstår att undersöka, detta överlämnas till andra. 

 

6.5.3 Validitet, eller tål undersökningen att granskas? 

Validitet är här det sista begreppet som används för att se om forskningen är tillförlitlig och 

giltig. Kvale använder flera olika ord för att beskriva detta begrepp.  

Det handlar dels om arbetet tål granskning, har forskaren undersökt det som planerades och 

avsåg att studeras, och tål arbetet att ifrågasättas.90  

                                                 
89 Kvale. Steinar. (1997:209.). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
90 Kvale. Steinar. (1997:214ff.).  
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Undersökningen bör anses som giltig, syftet var att undersöka förändringar i engagemang och 

hur motivation kan påverkas av läraren i träslöjden, detta har också genomförts.  

 

Sedan lämnas ansvaret att granska och ifrågasätta resultaten, samt om de tål att jämföras med 

andra undersökningar till lärare och forskare. Fler får gärna engagerar sig i detta ämne. 

Motivationsfrågor bör få en central roll i utbildning och undervisning, därför föreslås ämnen 

och metoder för fortsatt forskning. 

6.6 Förslag till fortsättningar 
En liknande undersökning på flera skolor skulle vara av vikt för att med bättre säkerhet kunna 

fastställa att sambanden är generella och av betydelse för alla skolor och lärare. Då många 

händelser när engagemanget förändras förekommer utan att några svar framkommer om vad 

som bidragit och påverkat detta agerande är det tydligt att det finns mycket kvar att upptäcka 

på området. Undersökningen har bara skrapat på ytan och funnit några faktorer som påverkar 

hur engagerade eleverna är. Ett intressant område vore att undersöka varför vissa elever inte 

är engagerade och vad som kan påverka just deras engagemang positivt.  

 

6.6.1 Förbättringar i metoden 

I denna undersökning valdes att använda observationer som metod till skillnad från tidigare 

studier som främst använt intervjuer.91  Observationer anses vara ett bra verktyg för att 

undersöka detta område. Däremot är all intressant kontakt mellan eleven och läraren svår att 

notera, några förslag är att förse läraren med en bandspelare som fångar den exakta 

konversationen mellan dem. Denna inspelning bör kompletteras med observationer liknande 

de som använts i denna undersökning.  

 

Ett ytterligare alternativ är att filma händelserna för att få med allt kroppsspråk som är en stor 

del av kommunikationen mellan människor.  

En kompletterande intervju med de observerade eleverna om hur de tänkt under händelserna 

skulle ytterligare fördjupa förståelsen av vad som händer och varför. 

 

 
                                                 
91 Borg. Kajsa (2001:109.). Slöjdämnet, intryck- uttryck- avtryck.  
Friman, Caroline & Svensson, Frida (2009:5f.) Lärares betydelse för elevers motivation En studie om hur elever 
talar om vad som motiverar i grundskolan. 
Goldstein. Daniel. & Lindgren. Malin. (2008:6ff.).Nothing succeeds like success– en intervjustudie om 
återkopplingens betydelse för elevers motivation i grundskolans senare år. 

- 36 - 
 



- 37 - 
 

                                                

6.6.2 Definitionsproblem  

En grundförutsättning för att undersökningar om motivation ska bli användbara är att 

begreppet motivation definieras på ett sätt som de flesta kan känna igen och acceptera. Detta 

återstår fortfarande att göra. En tydlig och precis definition är nödvändig. Det som skolan vill 

uppnå är att eleverna ska se en mening med det de gör och känna en vilja och lust att lära sig 

inte bara i skolan utan även senare genom hela livet.92  

 

6.6.3 Yngre årskurser och förändringar över lång tid 

Då elevernas inställning och tidigare erfarenheter tycks ha stor betydelse för hur motiverade 

de är vore det intressant att fokusera på de yngre årskurserna som precis börjat med slöjd.  Att 

sedan följa dessa genom slöjden för att se hur motivationen förändras långsiktigt. Det är detta 

som är intressant ett enskilt tillfälle och händelse kanske sänker engagemanget på kort sikt 

men i längden bidrar positivt till motivation.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Skolverket (2006:9.).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 
94. 
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Bilagor 1-5 

Här nedan finns bilagor som först handlar om den information som elever och deras föräldrar 

har fått, sedan redogörs för intervjuns frågeområden och renskrivningen av intervjun. 

Sedan avslutas med observationsdokumentet som styrde hur observationerna gjordes efter 

detta följer en renskrivning av alla observationer. 

Bilaga ett, sammanfattningen som skickades till elever och föräldrar. 

Hej målsman  

 

Jag heter Aron Johansson och har under hösten genomfört min sista praktik på den skola ditt 

barn går i. Det var en mycket givande praktik och jag upplever att jag fick en god kontakt 

med såväl elever som lärare. Nu återstår endast ett examensarbete av min lärarutbildning och 

min förhoppning är att kunna inhämta materialet till denna på skolan ditt barn går i. 

 

För mig är elevernas trivsel och glädje till skolan en nyckelfaktor för att de ska få goda 

kunskaper, jag har därför intresserat mig för vad som påverkar elevers motivation. 

 

I korthet handlar mitt arbete om elevernas inre motivation och hur läraren eventuellt kan 

påverka detta. Jag skulle vilja observera en lektion i träslöjden då jag fokuserar på 

interaktionen mellan eleverna och läraren. Händelser under lektionen kommer att noteras av 

mig med penna och papper. Jag kan garantera anonymitet i mitt examensarbete, ingen 

kommer att kunna identifiera vare sig skola eller vilka elever som har medverkat. Jag behöver 

er tillåtelse för att få genomföra denna undersökning 

 

Om ni har frågor om undersökningen eller vill att just erat barn inte ska delta i 

undersökningen kontakta gärna mig på 070 566 42 10. Jag tror och hoppas att det är ok för 

dig att jag närvarar på ditt barns lektion. Om du ger ditt samtycke skriv då under detta papper 

och skicka det med ditt barn till skolan. 

Tack på förhand Aron Johansson  

 

……………………………………. 

underskrift 



 

Bilaga två, lärarintervju 

Här nedan finns intervjuns frågeområden och renskrivningen av intervjun.  

 

Frågeområden  

Den kvalitativa intervjun gjordes med elevernas lärare för att försöka förstå hans syn på 

motivation och vad han anser påverkar elevernas engagemang. Vilka möjligheter anser 

läraren sig ha för att kunna påverka elevernas inre motivation? Vilka aspekter tycker läraren 

påverkar elevernas engagemang och motivation samt vad anser sig läraren kunna påverka.  

 

Alla dessa områden avhandlades under det nästan timslånga samtalet, den enda direkta frågan 

som intervjuaren ställde var i inledningen, ”hur ser du på det här med motivation” utifrån 

detta berättade läraren om sina erfarenheter och tankar. Berättelsen hölls igång av följdfrågor 

från intervjuaren dessa var i stil med, ”kan du förtydliga, menar du att det kan vara…” och 

liknande utöver detta användes nickar och miner för att visa på förståelse och ett aktivt 

lyssnande. 

 

Berättelsen från läraren renskrivs här nedan i sammanfattande form precis som intervjuaren 

noterade samtalet i slöjdlokalen. 

L står för läraren 

 

L berättar att han vill utgå från elevens intressen och ta tillvara dessa, i elevernas projekt läggs 

sedan in de moment som han vill att eleverna ska lära sig, ett exempel var hur borrning, 

skruvning och sammanfogningar kan knytas in i nästan alla projekt eleverna kommer med.  

 

L upplever att ganska många elever har idéer men vissa elever har svårare att komma på vad 

de vill göra. Läraren vill först att eleven ska fundera själv och försöka komma på något 

projekt, efter detta brukar ibland hemsidan www.slöjd.nu  användas för att eleverna ska få tips 

och inspiration. 

  

L beskriver hur han upplever att de yngre eleverna i fyran och femman har lättare för att 

komma igång än elever i sexan och sjuan, mot åttan och nian tycker han att det blir lite 

enklare igen. L betonar även att han inte har jobbat med högstadieelever så länge. 

 

L uttrycker hur killar i fyran har svårare att koncentrera sig än tjejer. 
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Vissa moment i arbetet är roligare än andra och L anser att under de tråkiga momenten tar 

eleverna fler pauser. Läraren betonar efter detta att det är lärarens ansvar att få igång eleverna. 

På följdfrågan vad han menar med få igång, kommer ett långt svar om att det dels handlar om 

inledningen på lektionen och att göra så eleven inte blir sittande då den inte vet vad den ska 

göra. Dessa situationer förekommer även under andra delar av lektionen, inte bara i början.  

 

Att gå runt och hjälpa eleverna så de ska komma vidare i arbetet är alltså det som menas. 

 

Läraren flikar in på ett sidospår om hur han i detta agerande inte kan följa hjälplistan slaviskt 

då han har erfarenheter att vissa elever inte skriver upp sig och kan bli sittandes hela lektioner 

om inte läraren kommer förbi. 

 

Inledningen av lektionen betonas som ett viktigt skede och L brukar använda metoden att 

eleverna ska ta fram sina böcker och titta i dem för att själva lista ut vad de behöver göra. Om 

inte detta hjälper använder läraren ofta samtal med eleven och ställer vägledande frågor om 

vad eleven tror att den ska göra nu. Detta görs för att få eleven att tänka tillbaka på de den vet, 

läraren betonar att den vill att eleven ska lära sig att använda sina erfarenheter och att detta är 

nyckeln. 

 

Läraren ser det som viktigt att eleverna inte blir sittande för länge då blir det tråkigt och 

eleven tappar motivationen. Han betonar även att detta medför konsekvenser för lärarens 

agerande, det blir extra viktigt att eleven får hjälp när den behöver det. 

 

L vill även att eleverna ska ta hjälp av kamrater, ibland anser han att detta fungerar bra och i 

vissa klasser tycks det fungera sämre. 

Ofta gör eleverna detta spontant utan att läraren påpekat att eleverna ska ta hjälp av varandra. 

Det blir enligt läraren inte alltid en optimal lösning men han ser det ändå som mycket positivt 

med att eleverna hjälper varandra, då eleverna lär sig genom att förklara för andra. 

En följdfråga kommer från intervjuaren, om läraren upplever att eleverna pratar bort tiden och 

störs av kamraterna. 
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Lärarens svar innehåller mycket, han tycker det är helt okej att de pratar medan de arbetar så 

länge det inte går till överdrift, och arbetet avstannar helt. L vet att denna risk är större hos 

vissa elever och påpekar att där får man som lärare vara extra observant och styra upp. 

 

Pratet anses av läraren vara en sak som hör till i slöjden och en förutsättning för den 

avslappnade och trevliga stämningen. Att eleverna tar pauser i arbetet är naturligt och läraren 

poängterar att många moment är jobbiga och ganska tunga då behövs en del pauser. 

 

Läraren övergår till att prata om beröm och inleder med att berätta hur jätteviktigt det är. 

”Alla vill ju höra att de är eller har gjort något duktigt.”   Läraren säger att det behövs så lite 

en kort kommentar som ”bra jobbat” när man går förbi kan räcka.  

L vill även att eleverna ska prova sig fram då det alltid går att fixa även om det blir lite fel. 

Främst för att eleverna ska lära sig att det inte är farligt att göra fel. 

 

L poängterar hur rätt nivå på hjälpen är viktig. Jag ber honom utveckla.  

L fortsätter, olika elever behöver olika bemötanden för att behålla motivationen. Läraren 

anser sig veta att vissa elever ibland kommer att tappa motivationen och då gäller det att 

hjälpa lagom. Läraren beskriver ett exempel om en kille som inte gillar att ha syslöjd då görs 

ett muntligt avtal i stil med ”om du nu gör detta färdigt och lär dig detta så kan du sen byta 

och komma över till träslöjden om du har en bra ide på något projekt där”.  

 

L betonar hur viktigt det blir att känna eleverna bra, och se hur formen för dagen är, då vet 

man hur eleven agerar, erfarenheter om vilka grader av tålamod som de olika eleverna har är 

mycket viktigt för att kunna ge rätt typ av hjälp. 

 

 

 

L kommer in på motivation och definierar det som att det krävs att eleven ser en mening med 

det den gör och att det därigenom blir roligt. Klassikern ”att inte göra något för görandets 

skull” nämns av läraren som ett dåligt exempel på undervisning om man vill ha motiverade 

elever. 
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L anser att tidigare var slöjden mer av modell karaktär och eleverna kunde göra samma sak i 

femman flera år på raden. Detta arbetssätt har förkastats av denna lärare för som han uttrycker 

sig ”jag skulle bli less”. 

 

Läraren betonar de samarbete som finns mellan trä och syslöjden och att eleverna inte har 

bestämt att vara på ena delen i förväg utan kan välja beroende på vilken ide de har. Lärarna 

har dock som mål att eleverna ska vara ungefär lika mycket hos bägge. De vill arbeta på detta 

sätt för att ta vara på elevens intressen och idéer, och för att de tror att de underlättar 

motivationen hos eleverna.  

 

Vissa elever har dock svårt för detta arbetssätt, men läraren vill ändå arbeta så, en av 

anledningarna lyfts och det är att eleverna kan kombinera projekten. Ett exempel som 

nämndes var en elev som ville göra en tavla av tygtryck, då blev det naturligt att på träslöjden 

sedan göra en ram att spänna upp tavlan på. Detta lyftes som ett bra exempel på hur det borde 

vara och att eleverna ser de möjligheter som kombination av de båda slöjdarterna kan ge. 

 

Läraren har tidigare varit inne på området att han vill att eleverna ska hjälpa varan. Nu 

återkommer vi till detta område. Och närmar oss en annan anledning. 

Läraren vill göra lathundar för att frigöra sig själv från alla situationer där eleverna bara 

behöver korta tips och hjälp kring sådant som de redan kan eller vet om de tänker efter. 

 

Läraren uppskattar att 70 -80 % av hans tid går åt till just dessa situationer och han vill ha mer 

tid till att samtala med eleverna om planeringen av deras arbeten och om problemlösning som 

läraren lyfter som den viktigaste lärdomen av slöjden.  

 

Med dessa lathundar och en stämning där kamrater kan hjälpas åt tror läraren att han ska få 

mer tid till dessa viktiga områden. 

 

L vill ha mindre av de korta instruktionerna och mer av de samtal med eleven som får eleven 

att tänka efter på egna erfarenheter. I dagsläget anser läraren att han ofta inte har tid till detta 

och ”ger” eleven svaren lite för lätt.  

 

Dessa tips och svar hindrar processen som läraren poängterar som det viktigaste. 
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Han tror att detta skulle ge djupare kunskap, om han hinner prata mer problemlösning och hur 

eleven har tänkt kring sin produkt. 

 

Läraren avslutar med att alla elever är olika och det är viktigt att ”känna” eleven för att veta 

hur den bäst ska behålla motivation. 

 

Efter att vi kontrollerat att dessa noteringar stämde med det som läraren ansåg sig ha berättat 

avslutades intervjun och L uttryckte en önskan att få det färdiga arbetet då han tyckte att det 

varit intressant att ha en observatör i klassen och att samtala om motivation. 

          

 
Bilaga tre observationsdokument  
 

Stöddokument för observationer av elevernas motivationsnivå och faktorer. Enligt 

föreställningen att allt har en orsak och allt får konsekvenser strukturerades observationerna. 

Vad som händer innan och efter elevens motivation och engagemang förändras blir särskilt 

intressant.  

 
Aktivitet och tid                  Grad av engagemang               närmaste kontakt med omgivningen 
                                              Noterades med en pil.                Skrevs efter observationen här                     
.                                                                                                min analyser av händelserna. 
. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

-39- 
 



 

Bilaga fyra Renskrivning av elevobservationerna  
 
L = läraren 
K= kamraten 
E= eleven som observerades 
Om inget står framför det som görs eller händer så syftas på den som gjorde något på raden 
ovanför. 
 
Observationslektion ett  
Kl 8.10 – 09.30 20 nov -09 med en åtta som beskrivs av läraren som duktiga och självgående. 
På lektionen fanns 8 elever lika många killar som tjejer. De arbetar alla med en hängare av 
något slag utseende har de fått styra fritt över.  
Situationerna är skrivna i kronologisk ordning och märkta i bokstavsordning. 
 
Tillfälle A 
E, sågar fokuserad på biten. 
Sågen fastnar, eleven berättar högt för övriga att detta sker. 
E, Ställer sig upp, svär, ropar på läraren. 
Två kamrater skyndar till hjälp, de tittar och sliter. 
Läraren kommer och frågar var för den har klämt fast, svarar sedan själv, och ger råd hur 
eleven ska fortsätta. 
E, provar som läraren sa  
Det ser besvärligt ut han grimaserar, 
Börjar såga sammanbitet och koncentrerat, 
Slutar tvärt, 
Ställer sig upp och tittar på bitarna, 
Provar en annan fastspänning, 
Det fungerar ej, ropar efter läraren och frågar om hjälp. 
L, Kommer med förslag att prova med skruvtving. 
E, hämtar skruvtving står och vrider på tvingen och bitarna. 
Frågar hur till läraren och håller upp bitarna. 
L, kommer och visar, 
E, provar själv, sågar frenetiskt stirrandes på biten, grimaserandes och sammanbiten frågar 
högt hur man svänger, ingen svarar, tar ett uppehåll i sågningen. 
L, går förbi mumlar instruktioner.  
Eleven försöker följa dem, tappar biten, svär!  
E, Pratar med Bänkgrannen, 
Börjar såga från annat håll, sågar intensivt med blicken fast på träbiten. 
Står på knä med huvudet nära biten, 
Sågen fastnar, eleven sliter lös provar annat håll, avbryter försöket och börjar prata med 
kamraterna, 
E, Justerar fastspänningen. 
L, berättar ett skämt  
Eleverna skrattar.   
 
Tillfälle B  
 
E, Eleven ropar på läraren. Pratar med annan elev och tittar på hennes arbete.  
E, Hjälper henne och ropar samtidigt på läraren. 
E, snurrar på stolen och pratar vidare med kamraten.  
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E, ropar tyst med klagande ton på läraren. Sitter och tittar på bitarna och väntar på läraren. 
L kommer förbi några minuter senare med en hyvlad bit 
De pratar om mur stor biten ska vara. 
Eleven märker ut på biten, och ropar på läraren. 
E, ritar av hela biten, skuggar det som ska bort, ropar igen tittar på kompis. 
E, snurrar på stolen, väntar. 
L kommer förbi, säger såga ut med en kontursåg. 
Elev ser uppgiven ut, suckar, stiger sig up och går bort och hämtar en såg. 
E spänner fast biten klockan är 08.41 
E börjar såga sittandes, slutar, byter ställning, fortsätter, biten lossnar,  
Eleven justerar sågen 
E börjar med nästa sida 
L kommer förbi tipsar om att eleven ska stå på knä för bättre arbetsställning. 
E följer tipset och sågar vidare. 
Sågar och stirrar på sågen och spånet, nästa bit lossnar. 
E blåser på sågen, fortsätter såga. 
Frekvensen har avtagit  
E sågar med långa långsamma orkeslösa tag. 
E tittar sig omkring, fortsätter sedan 08 48 
Sågen fastnar eleven sliter lös den. 
E går och byter såg, byter igen, inspekterar flera sågar, 
L berömde innan hon gick och hämtade ny såg, (ordval oklart) 
E väljer såg, fortsätter att såga. Kompis kommer elev pratar och slutar såga. 
Fortsätter, slutar, pratar, ändrar fastspänning. 
Sågar från annat håll, tar uppehåll och blåser bort spån. 
E tittar på andra samtidigt som hon sågar, ser sammanbiten och fokuserad ut. 
L kommer, tittar på, pratar med E ger instruktion, beröm och förslag att använda en tving för 
fastspänningen.  
E går sakta iväg och hämtar tving. 
L kommer och avbryter mig, vi pratar i två minuter om spånsugcentralen. 
 
Flera Elever står runt läraren 
E går dit med sin bit väntar på sin tur. 
E visar biten, får beröm och L försvinner med biten och sågar klart på bandsågen. 
E sitter och väntar, tittandes på en kompis arbete, med huvudet i händerna. 
E tar upp en fil och pillar lite på den. 
Läraren kommer tillbaka med biten ger den till eleven. 
Elev gäspar, tar biten och följer läraren 
L visar hur bandputsen fungerar och ger instruktioner. 
E tittar och frågar, sätter sig och väntar på sin tur, snurrar på stolen. 
E sjunger tyst för sig själv. 
Eleven tar på sig skyddsglasögon och ställer sig mot maskinen.  
E. Böjer ner huvudet så det kommer närmare putsskivan.  
E, Startar maskinen och börjar vrida biten sakta och försiktigt. 
E putsar länge 8 minuter 
E stänger maskinen går tillbaka till bänken. 
Provar om den passar mot den andra biten,  
E sitter och fingrar på biten, tittar efter läraren som går runt, 
E frågar vad hon ska göra, får kort instruktion att limma fast den 
Slut på observationerna. 
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Observationslektion två 23/11  
Genomfördes vid Lunchtid med en sjätteklass på nio elever bestående av både tjejer och 
killar. Tillfälle A uteblev pg av prat med läraren och att eleverna inte kom igång. 
 
Tillfälle B 
E sitter och sågar. 
Släpper sågen och försöker dra ut en sticka. 
K övertar sågandet, E tittar på och tar sedan sågen och säger tack. 
Eleven sågar vidare på en bit till en spegelram. Eleven byter håll på sågen och provar från 
andra sidan biten 
Eleven slutar och klagar på stickor hon fått för kompisen 
Eleven hjälper kort en kompis med att hålla en fast en träbit.  
Eleven sågar sedan färdigt och provar den sågade biten mot ramen.  
Eleven pratar med en kompis om tv, frågar sedan kompisen vad hon ska göra nu. 
Skriver upp sig på hjälplista, går tillbaka till bänken 
E tar fram mobilen, petar på sina stickor. 
E hjälper kompis att såga. 
E går till ett annat bord med kompisar, pratar, hänger över bänken. 
 
Tillfälle C 
E sitter och böjer tråd, pratar samtidigt med kompisarna. 
Tittar mest på tråden även när den pratar med kompisar 
E pratar nu mer, 
Mindre händer med tråden och tången. 
Kompisarna går för att leta efter läraren och få hjälp.  
Eleven återgår till trådslöjden och ropar efter kompisen att skriva upp henne på hjälplistan.  
E Fortsätter att bocka tråden med blicken fäst på arbetet.  
E Arbetar i fem minuter på samma sätt,  
E ropar på läraren och frågar efter hur hon nu ska göra. 
Inget svar kommer från läraren 
E eleven fortsätter då direkt med arbetet lika fokuserad som tidigare 
E tar paus, går förbi fönstret och tittar ut 
E kommer tillbaka, jobbar tyst och som förut. 
E säger att det inte blir bra. 
Börjar prata, skämta och skrattar med kompisar, 
L kommer, E förklarar problemen, får tips och instruktion, 
L visar, först tittar eleven inte, sedan tittar den ordentligt på det läraren visar. 
L säger det kan vara en provbit 
E klagar och säger att det blir knöligt, frågar sedan varför det ska vara en provbit. 
L går  
E återgår till arbetet. 
 
Tillfälle D  
E spikar fast den sågade biten.’ 
Är ensam vid bänken. 
Spiken kröker sig, E drar ut och börjar om. 
Eleven slår sig på fingrarna och säger högt att det är svårt. 
En kompis kommer förbi och frågar hur det går. Dåligt, blir svaret. 
De går och skriver upp sig på tavlans hjälplista. 
De stannar sedan kvar och pratar om hästar och ridning. 
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Sedan börjar de skriva en lista över vilka elever som ”äger” och formulerar ett rim. 
”Livet leker och 6b steker” 
E återgår till spikandet. 
Sy-läraren kommer förbi. 
E går till kompisens bänk. 
De pratar om hästar. 
 
 
Tillfälle E 
E sitter och böjer tråd än! 
Pratar inte med kompisar utan jobbar fokuserad på arbetet. 
Tittar upp på vad läraren visar, sedan återgår till bockningen. 
Byter tänger och berättar hur hon gör för grannen. 
E suckar ser lite besviken ut. 
E säger att hon behöver hjälp, går och skriver upp sig, stannar och ritar på tavlan. 
Kommer tillbaka och tittar i boken med kompis (om trådslöjd) 
De jämför bokens bilder med hennes bitar. 
Tre kompisar och läraren diskuterar hur man ska göra 
De tittar i boken,  
E letar fram en tjockare tråd, enligt överenskommelse. 
En elev tycker att jag ska skriva att han äger och bara sitter och steker. 
E provar den andra tråden, börjar ivrigt böja tråden. 
 
Tillfälle F  
E sitter och putsar kanterna på ramen, läraren säger använd hyvel. 
Eleven hämtar hyvel. 
Eleven sitter och försöker hyvla med biten i ena handen och hyveln i den andra. 
Eleven frågar kompis hur hon ska spänna fast ramen. 
Kompisen säger i bänken, eleven slår ut med händerna och frågar, hur?  
Kompisen kommer och spänner fast biten i bänken åt eleven. 
E provar hyvla sittandes, vrider till biten. 
Hyvlar koncentrerad 
Tar lös och inspekterar resultatet. 
Sopar av bänken, 
E frågar om det blev bra,  
L säger ja  
Lev försvinner ut i målarrummet. 
E kommer tillbaka, putsar lite på ena kanten, 
Inspekterar resultatet, ser nöjd ut, går tillbaka till målarrummet. 
 
Tillfälle G 
E förklarar hur hon gjort för L 
L visar i boken och berättar hur man gör. 
De tittar tillsammans och läser i boken. 
E får beröm att hon gjort rätt. 
De pratar om hur man ska göra. 
L tar fram pärlor och E väljer vilka hon vill använda. 
E går och jämför med de pärlor som finns i sysalen. 
Andra elever börjar städa. 
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Tillfälle H 
(Eleven i målarrummet målade i 10 minuter fokuserad på arbetet, utan kontakt med andra 
elever eller lärare, hon var helt själv i målarrummet.) 
 
Tillfälle I 
E kommer tillbaka från sysalen, fortsätter jobba. 
E frågar om jag har gjort cup cakes! 
E fortsätter jobba fast alla nästan städat klart. 
Mycket fokuserad blicken fäst på tråden och tången, 
Alla andra klara med städningen 
Tittar i boken och härmar bilderna med sina bitar. 
Får tillsägelse att sluta arbeta och städa. 
E plockar ihop, får hjälp av kompis, 
E inspekterar sitt resultat och ler, frågar läraren om hon får göra fler. 
L säger börja med örhängena. 
Lektionen slutar.  
 
 
Lektion tre med en sexa 24/11, 11 stycken elever, både killar och tjejer.  
 
Tillfälle A  
E går och tar av sig skorna, tar på strumpor, pratar med kompis 
Tar på sig skorna, går och hämtar sin påse med arbetet i skåpet. 
Spänner fast ämnet , hämtar en hyvel. 
(Eleven har bytt bänk, jag stannar ändå vid eleven) 
E hyvlar och pratar med kompis samtidigt 
Går och letar verktyg, hittar inte frågar kompis. 
Får tips av kompis, hämtar och kommer tillbaka med putshyvel, hyvlar. 
Pratar med kompis men hyvlar ändå. 
Skämtar och drar historier, 
Knyter skorna. 
Hyvlar igen, byter mellan hyvlarna, tar i och byter igen, byter håll på biten. 
 
 
Tillfälle B  
Ny elev  
Sitter och bockar tråd. 
Slutar och pratar med kompis, petar lite på tråden, 
Pratar med kompis om hur man ska göra. 
Drar ut mer tråd 
Klipper av och börjar bocka noggrant och långsamt. 
Blicken är fäst på det hon gör 
7 minuter har gått. (lång koncentration)? 
Hjälper kort en kompis med det hon sågar. 
Sedan raskt tillbaka till sin stol och böjer på tråden 
L kommer och frågar hur hon har tänkt och hur hon ska göra 
E förklarar 
L vill att eleven ska skissa 
L förklarar slöjdprocessen och att skisser är viktigt för att upptäcka problem. 
L går 
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E hjälper kompis med sågning. 
 
Tillfälle C  
Elev hyvlar, går omkring och pratar, leker med kompis. 
Kastar spån, lindar spån runt fingrarna 
Hyvlar igen. 
Pratar samtidigt om julgodis. 
Hyvlar och byter mellan hyvlarna ofta, 
Hyvlar men tittar på annat. 
Byter hyvel och håll på hyvlingen 
Ingen kraft bakom hyveltagen 
Ett kort frenetiskt hyvlande 
Flåsar och pustar ljudligt. 
Torkar sig i pannan med handen och skakar av svetten. 
E växlar mellan korta pauser av prat med kompisen och fenetiskt hyvlande. 
 11.55 byter elev 
 
Tillfälle D 
Sitter och böjer tråden med händerna 
Ropar på läraren  
Pratar med kompisen 
Får hjälp av kompisen att dra ut en lång bit och klippa av den 
De leker med tråden som en fjäder. 
De sträcker tråden! 
L kommer och påminner om skissen låter bestämd ( tillsägelse) 
E går och hämtar slöjdpåse, tar fram papper och penna. 
Sitter och ritar skiss noggrant i tre minuter. 
Återgår till tråden och att prata med kompisen. 
Byter elev. 
 
Tillfälle E  
Eleven hyvlar med långa kraftfulla tag. 
Tar en kort paus och tar av sig tjocktröjan. 
Luktar tillsammans med en kompis på de spån som ligger runt hela bänken. 
Vänder biten och provar att hyvla från andra sidan. 
Hyvlar enormt snabbt med sammanbiten min i 20 sekunder. 
Lägger ner hyveln och tar en kort paus, 
Eleven flåsar ljudligt. 
Klämmer fast spån under näsan och skojar med kompis. 
Sopar ner spånen från bänken 
Springer sedan iväg till tre kompisar som leker med utsuget i virkesförådet. 
L kommer och de får tillsägelse  
E går tillbaka till bänken 
E påpekar för kompis hur mycket spån han har gjort 
Sitter och snurrar på stolen, och tittar på kompis som sågar. 
Byter elev. 
 
Tillfälle F  
Läraren berömmer med att säga att det är en tydlig skiss.  
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Eleven och läraren samtalar om hur hon ska göra för att få ett mellanrum mellan bordet och 
ljuset. 
Efter ett tag kommer läraren med ett konkret tips hur ben kan göras.  
Läraren visar och tycker att eleven ska byta tråd. 
Läraren går vidare till nästa elev 
Eleven börjar böja den nya tråden. 
E tittar fokuserad på tråden och tången 
Arbetar utan avbrott fyra minuter 
Frågar läraren om resultatet 
De pratar om arbetet 
Elev får beröm och tips, 
E fortsätter med att böja och göra ben på ljusstaken. 
 
Tillfälle G 
Elev hyvlar 
Tar paus och pratar med kompis 
Ändrar fastspänning 
L säger städa 
E hyvlar vidare 
Ändrar fastspänning 
Hyvlar vidare 
L säger städa igen 
Elev säger ja men fortsätter att hyvla 
E ökar frekvensen en kort stund innan han bär bort arbetet. 
E kommer tillbaka och börjar städa undan verktyg och spån. 
Stannar på vägen och leker med en kompis och spånsugen 
Sopar golvet. 
 
Lektionen slutar. 
 

Bilaga fem  
 
Lärarobservation.  27/11 2009 
Fredagsmorgon med åttan, sju elever närvarar på lektionen. 
 
Jag följer läraren och noterar vilken typ av interaktion som sker mellan eleven och läraren, 
sedan stannar fokus vid eleven en stund ca 2-4 minuter för att se hur engagemanget utvecklar 
sig efter kontakt med läraren. Situationerna är märkta med bokstäver och börjar med A. 
 
A 
Eleven går till läraren och de samtalar om hur det ska bli, elev frågar, lärare svarar och visar 
på biten. Elev vill ha hjälp, får tips och tydlig instruktion av läraren. 3 minuter har nu gått.  
 
Uppföljning med elev  
Eleven spikar märke enlig instruktion går sedan till pelarborr och frågar lärare igen, får mer 
instruktioner och beröm. Eleven jobbar engagerad vidare. 08,22

-39- 
 



 

B 
Lärare mäter och förklarar hur ett skutmått fungerar för en elev som kom med en fråga. (en 
Kort instruktion och förklaring ca 30 sekunder). 
 
Uppföljning med elev 
Elev spänner fast borr och borrar utan avbrott, blåser bort spån och försvinner ut i 
målarrummet. Ca 2 minuter 
 
C 
Elev frågar vad den ska göra. Lärare svarar kort på frågan från andra sidan rummet, med en 
kort instruktion. Ca 10 sek 
 
Uppföljning med elev 
Elev följer instruktionen och ritar ut formen på träbiten efter mallen. (Klockan är nu 08.28) 
Elev gör korta uppehåll och fortsätter att jobba enligt instruktionerna. Pratar lite med 
kompisarna. 
 
D 
Elev tycker arbetet är jobbigt och förklarar varför för läraren. Lärare lyssnar, ger tips om 
putsmaskin och visar sedan hur eleven ska göra.  (Ca 1 minut) 
 
Uppföljning med elev 
Elev putsar med huvudet nerböjt mot maskinen och blicken fäst på arbetet. Putsar längeca 5 
minuter, blir klar med biten och hämtar direkt resterande bitar och putsar de också.  Klockan 
är 08.38 
 
 
E 
Läraren kommer förbi en elev och ger kort ett tips om fastspänning och hur eleven ska såga. 
Ca 10 sekunder 
 
Uppföljning med elev 
Elev följer tipset och jobbar vidare men går genast tillbaka och frågar läraren efter mer tips, 
får hjälp av läraren i bandsågen. Nya frågor från elev, lärare svarar och visar hur 
putsmaskinen fungerar. Elev ställer sig och putsar fokuserad och med blicken fäst på arbetet 
länge ca 3 minuter. 
 
F 
Lärare berömmer kort en elev med att säga att det är så det ska se ut när man sågar, (eleven 
sågade kraftfullt och ivrigt) 
 
Uppföljning med elev  
Elev fortsätter såga som tidigare ca 1 minut avbrutet endast med korta pauser för samtal med 
kompis. Eleven gör ett uppehåll i sågningen i ca 2 minuter och pratar med kompis.  
 
G 
Klockan är 08.45  
Lärare kommer och ger kort tips till elev att använda nålfilar. Läraren visar hur de används, 
kort instruktion ca 20 sekunder. 
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Uppföljning med elev  
Eleven fortsätter putsa med sandpapper men provar även att använda filarna. 
 
H  
En dialog uppstår mellan läraren och eleven som kom med en fråga till läraren. 2 minuter 
pratar de om hur färgen blev och hur man kan göra för att biten inte ska färga av sig. De 
kommer fram till att efterlackning är ett bra alternativ. 
 
Uppföljning med elev 
Eleven försvinner direkt ut i målarrummet för att förbereda lackningen av sin nästan färdiga 
produkt. Kommer tillbaka med kort följdfråga. Lärare är upptagen. Eleven går och frågar 
kompis, kompisen sågar med en maskin och bryr sig inte, eleven byter kompis och får svar, 
försvinner tillbaka till målarrummet. 
 
I  
Läraren kommer och tittar på en elev som sitter och pillar med utsågade ben till en figur. 
Eleven berättar hur många ben hon har sågat ut och hur hon vill att de ska sitta fast. Läraren 
lyssnar och kommer med tips och instruktioner. 
 
Uppföljning med elev 
Eleven fortsätter som tidigare med att lägga ut och prova var benen ska sitta.  
 
J  
Elev frågar läraren vilket av två alternativ han ska välja. Läraren frågar vilka konsekvenser de 
olika alternativen skulle få. Eleven förklarar och säger varför han vill göra på ett visst sätt. 
Läraren berömmer och säger att det är ett klokt resonemang. 
 
Uppföljning av elev  
Eleven fortsätter som tidigare med planerad aktivitet och det han bestämt att göra. Han 
försvinner in i målarrummet för att genomföra arbetet. 
 
K 
Elever och lärare skojar om min handstil och säger att det är ett kodat språk som ingen annan 
ska förstå. Alla skrattar. 
 
L 
Elev jobbar med projekt att märka ut var benen ska sitta. Läraren kommer förbi och visar en 
metod (att lägga pennan på en skiva som distans från bordet). Ca 2 minuter  
 
Uppföljning med elev 
Eleven provar och följer instruktionen samtidigt som hon och läraren pratar om hur hon ska 
fortsätta. Läraren går och eleven fortsätter jobba enligt instruktion. 
 
En personlig notering om hur allmäntillståndet är i lokalen.  Alla elever jobbar intensivt med 
sina arbeten läraren går nu bara runt och svarar på direkta frågor och ger beröm. 
 
M 
Läraren går och pratar med syslöjdsläraren och bestämmer var de ska sätta upp en gemensam 
hylla.  
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N  
Lärare går förbi och pratar med en elev om dennes projekt läraren berömmer och skämtar.  
  
Uppföljning av elev  
Eleven fortsätter att jobba efter samtalet. 
 
O 
Läraren går bara runt och svarar på frågor av typen var finns, ska jag, vad är det här, alltså 
bara frågor som kan besvaras med ja, nej eller en kort mening. 
 
 
Efter att ha observerat ett 15 tal situationer börjar händelser återupprepa sig och resten av 
lektionen ca 15 minuter händer inget förutom korta svar på frågor och trevliga samtal mellan 
elever och lärare om annat än deras produkter. Observationen avbryts klockan är 09.20. 
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